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3. Functii de demnitate publica 
 

Nr. 

Crt.  
Funcţia  

Nivel 

studii 

          

Salariu de  

baza 
Coeficient 

 reventiv conf. 

Art.13(1) din 

Legea 153/2017 

Valoare 

indemnizatie 

hrana 

1         Primar S 

 

 

13520 lei 6,5       ----- 

2     Viceprimar S     11440 lei 5.5 ------ 

 

 

 

 

 

II. Funcţii publice  de conducere : 

  

Nr. 

Crt.  
Funcţia  

Nivel 

studii 

Salariu de 

baza 

 

Coeficient 

Valoare 

indemnizatie 

hrana 

Spor control 

financiar pr 

 reventive 

10% 

1  Secretar general al 

U.A.T 

S  

10 400 lei 

 

5.0000 

 

347 lei/luna 

 

         ------ 

2  Director general S 10 400 lei 5.0000 347 lei/luna ------ 

3  Arhitect – şef S 10 400 lei 5.0000 347 lei/luna ------- 

4  Şef serviciu S 7173 lei 3.4486 347 lei/luna ------ 

5  Şef birou S 6598 lei 3.1722 347 lei/luna ------- 
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   III. Funcţii publice  generale de executie: 

 

Nr. 

Crt. 

Functia,gradul 

profesional 

Nivel de 

studii 

Salariu 

de baza-

gradatia 0 

Coeficient 

 

Valoare 

indemnizatie 

hrana 

Spor 

control 

financiar 

 reventive 

10%/ 

1. Auditor       

 Grad prof.superior S 4706 lei 2,2621 347 lei/luna  

2. Consilier,cons.juridic 

inspector 

 

 

   

 

 

 Grad prof.superior S 4629 lei 2,2264 347 lei/luna  

 Grad prof.principal S 3362 lei 1,6158 347 lei/luna  

 Grad prof.asistent S 2870 lei 1,3800 347 lei/luna  

 Grad prof.debutant S 2751 lei 1,3225 347 lei/luna  

3 Referent de specialit.    347 lei/luna  

 Grad prof.superior SSD 3863 lei 1,8572 347 lei/luna  

4 Referent III    347 lei/luna  

 Grad prof.superior M 3050 lei 1,4663 347 lei/luna  

 

 

 

 

            IV.   Functii contractuale de conducere: 

 

Nr. 

Crt.  
Funcţia  

Nivel 

studii 

          

Salariu 

baza 
Coeficient 

Valoare 

indemnizatie 

hrana 

Spor control 

financiar 

preventiv 

1  Administrator public S 

 

 

11440 lei 5,5 347 lei/luna      ------ 

2  Director  S 8320 lei 4.0000 347 lei/luna      ------ 

3. Sef Serviciu S 7143 lei 3.4341   347 lei/luna       ------ 

4.  Şef birou S 6240 lei 3.0000 347 lei/luna        ----- 
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                    V.  Functii contractuale de executie: 

 

 

Nr. 

Crt 

Functia,gradul 

profesional 

Grad Nivel de 

studii 

Salariu de 

baza-gradatia 

0 

Coeficient 

 

Valoare 

indemnizatie 

hrana 

1. Consilier ,Inspector 

specialitate  

IA S 4608 lei 2,2139 347 lei/luna 

2. Consilier ,Inspector 

specialitate 

I S 3263 lei 1,5709 347 lei/luna 

3. Consilier, inspector 

specialitate 

II S 3072 lei 1,4772 347 lei/luna 

4. Inspector, specialitate IA SSD 3454 lei 1,6606 347 lei/luna 

5 Consilier juridic IA S 4605 lei 2.2139 347 lei/luna 

6 Referent IA M 3101 lei 1,4915 347 lei/luna 

7. Referent III M 2670 lei 1,2834 347 lei/luna 

8. Sef formatie  M 2612 lei 1,2558 347 lei/luna 

9. Muncitor calif. I  M/G 2476 lei 1,1903 347 lei/luna 

10. Muncitor necacificat  M/G 2300 lei 1.11 347 lei/luna 

10. Sofer   M/G 2814 lei 1,3521 347 lei/luna 

11. Ingrijitor  M/G 2476 lei 1,1903 347 lei/luna 

 

 

                       Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui 

grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu 

excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia aferenta transei de 

vechime in munca este inclusa la nivel maxim in salariul de baza/  indemnizaţia lunară art. nr.(10) alin(2), 

art.19 alin(2) din Legea-cadru nr.153/2017. Salariile de bază mai sus prezentate  sunt pentru gradaţia 0. 

Salariile de bază pentru gradaţiile 1 - 5 se determină prin  majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 ,  

potrivit prevederilor art. 10 din Legea -cadru nr.153/2017. 

   Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana se va acorda conform prevederilor din art 18 din Legea -

cadru nr.153/2017 , legea  salarizarii personalului platit din fonduri publice: 

      „Art. 18. - (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar,   

indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu 

excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de 

Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a 

personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Indemnizaţiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna 

anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1). 

(3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este 

angajat/încadrat în instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 

26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cadrul poliţiei locale, 

beneficiază exclusiv de indemnizaţia de hrană prevăzută la alin. (1). 
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(4) Indemnizaţia de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi 

numite.  

Conform OUG 226/2020 art I,  alin (3) in anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, 

indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac 

parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri 

publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care 

personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

        (4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2020. 

http://www.primariatecuci.ro/
mailto:registratura@municipiultecuci.ro
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20287891

