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Tipul

Baza legală a 

acordării

Baza de 

calcul 

Cota 

procentua

la

Valoarea bruta 

a sporului

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

1
Primar 11440

majorare pentru 

activitatea prestată în 

proiecte finanţate din 

fonduri europene

art. 16, alin (2),

Legea nr. 153/2017
11440 25 2860

2
Viceprimar 9360

majorare pentru 

activitatea prestată în 

proiecte finanţate din 

fonduri europene

art. 16, alin (2),

Legea nr. 153/2018
9360 25 2340

3
Consilier local

572/1 

ședință(maxim 2 

ședințe/lună)

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

1 Secretar general al orașului Uricani 7840

2 Director executiv, gradul I 7060

3
Șef serviciu gradul II 6968

art. 15, Legea nr.

153/2018
6968 10 697

4 Șef serviciu gradul I 6128

5 Arhitect șef la nivel de oraș, gradul I 5590

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

6 auditor, grad principal, gradația 0 4519

7 consilier, inspector, grad superior, gradatia 5 4182

conform art. 33: TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE, din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

Nr. crt. Funcția

Indemnizații/Inde

mnizații de 

încadrare/ Salarii 

de bază - lei -       

Sporuri



8 inspector grad superior, gradatia 5 4182

majorare pentru 

activitatea de control 

financiar preventiv

art. 15, Legea nr.

153/2018 4182 10 418

9 inspector, consilier juridic, grad superior, gradatia 4080

10

inspector, consilier achiziții publice,  grad 

superior, gradatia 3 3980

11 consilier achiziții publice, grad principal, gradatia 3669

12 inspector, grad principal, gradatia 3 3491

13 inspector, grad principal, gradatia 4 3579

14 inspector, grad asistent, gradatia 3 3486

15 inspector, grad asistent, gradatia 2 3320

16 referent de specialitate, grad debutant, gradația 0 2786

17 polițist local, clasa I,grad superior, gradatia 5 4182 spor de noapte

art. 20, Legea nr.

153/2018

4182 25

1046/nr. zile 

lucratoare din luna x 

nr. zile lucrate in 

timpul noptii

18 polițist local, clasa I,grad superior, gradatia 3 3980 spor de noapte

art. 20, Legea nr.

153/2019

3980 25

995/nr. zile lucratoare 

din luna x nr. zile 

lucrate in timpul 

noptii

19 polițist local, clasa I,grad debutant, gradatia 0 2935 spor de noapte

art. 20, Legea nr.

153/2020

25

734/nr. zile lucratoare 

din luna x nr. zile 

lucrate in timpul 

noptii

20 polițist local, clasa III,grad superior, gradatia 3 3480 spor de noapte

art. 20, Legea nr.

153/2021
3480 25

870/nr. zile lucratoare 

din luna x nr. zile 

lucrate in timpul 

noptii

21 polițist local, clasa III,grad principal, gradatia 3 3317 spor de noapte

art. 20, Legea nr.

153/2022
3317 25

829/nr. zile lucratoare 

x nr. zile lucrate in 

timpul noptii

22 polițist local, clasa III,grad asistent, gradatia 2 3122 spor de noapte

art. 20, Legea nr.

153/2023
3122 25

781/nr. zile lucratoare 

x nr. zile lucrate in 

timpul noptii



FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1 Administrator public 7960

Șef serviciu gradul I 6128

2 Șef birou gradul II 5720

3 Șef birou gradul I 5620

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

1 Consilier cabinetul primarului, gradul IA, gradația

5

5656

2 Consilier cabinetul primarului, gradul IA, gradația

3

5383

3 consilier juridic, gradul II, gradația 0 4503

4 inspector de specialitate gradul I, gradația 5 3905

5 inspector de specialitate gradul I, gradația 3 3716

6 inspector de specialitate gradul II, gradația 5 3748

7 inspector de specialitate gradul II, gradația 3 3566

8 inspector de specialitate gradul II, gradația 2 3396

9 referent (studii medii), treapta I, gradația 3 3180

10 referent (studii medii), treapta II, gradația 5 3015

11 referent (studii medii), treapta II, gradația 4 2941

12 Maistru, tr I, gradația 5 3802

13 administrator, tr. I, gradația 4 3512

14 șofer tr, I, gradația 5 3768

15 șofer tr. I, gradația 4 3676

16 șofer tr. II, gradația 5 3366

17 șofer tr. II, gradația 3 3204

18 ingrijitor gradația 5 2903

19 ingrijitor gradația 4 2832

20 ingrijitor gradația 3 2762

21 ingrijitor gradația 0 2329

22 paznic, gradația 5 3346

23 paznic, gradația 0 2685

24 muncitor calificat treapta I, gradația 4 3220

25 muncitor calificat treapta IV, gradația 5 3150

26 muncitor calificat treapta IV, gradația 3 2998



27 muncitor necalificat treapta I, gradația 5 3100

28 muncitor necalificat treapta I, gradația 4 3024

29 muncitor necalificat treapta I, gradația 3 2951

30 muncitor necalificat treapta I, gradația 2 2810

31 muncitor necalificat treapta I, gradația 0 2489

ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU 

HANDICAP GRAV

1 asistent personal, gradația 0 2232

2 asistent personal, gradația 1 2335

3 asistent personal, gradația 2 2452

4 asistent personal, gradația 3 2575

5 asistent personal, gradația 4 2640

6 asistent personal, gradația 5 2706

ALTE DREPTURI :

1

a)valoarea anuală a voucherelor de

vacanţă care urmează să fie acordate

pentru o perioadă lucrată de un an,

precum şi baza legală a acordării

acestora; 1450 lei/persoana 

art. 1, alin. (1) si (2) 

din O.U.G. nr. 

8/2009; art.36, alin. 

(1) din O.U.G. nr. 

114/2018

2

b)valoarea anuală a indemnizaţiei de

hrană care urmează să fie acordată

pentru o perioadă lucrată de un an,

precum şi baza legală a acordării

acesteia(se acordă pe perioada efectiv 

347 lei/lună efectiv 

lucrată/persoana

art. 18, alin (1),

Legea nr. 153/2018

1) 32 lei /zi pt. 

funcțiile publice 

din cadrul Poliției 

Locale

O.G. 26/1994; art. 

18, alin (1) din Legea 

nr. 153/2018

3

c)valoarea anuală a normei de hrană

care urmează să fie acordată, precum

şi baza legală a acordării acesteia;



2) 25 lei /zi pt. 

funcțiile 

contractuale din 

cadrul Poliției 

Locale

O.G. 26/1994; art. 

18, alin (1) din  

Legea nr. 153/2018

4

în cazul concursurilor/examenelor de recrutare 

pentru funcțiile publice/ promovare în gradul 

profesional, persoanele desemnate în cadrul 

comisiilor de concurs/examen, sau comisiile de 

soluționare a contestatiilor,  pentru activitatea 

depusă, sunt plătite cu 10% din valoarea salariului 

minim brut pe țară garantat în plată, stabilit pt. 

208 lei/  persoana/ 

concurs/ examen

H.G.R. NR. 

611/2008,  art. 34 

alin (2) din O.U.G. 

114/2018, cu modif. 

și complet. 

ulterioare

LIMITĂRI:

1)   LIMITAREA NIVELULUI VENITURILOR SALARIALE conform art. 11, alin. (4) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al consiliului  

local,  primărie şi din instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordinea consiliului local, nivelul veniturilor salariale se stabileşte,  

în condiţiile prevăzute la art. 11, alin. (1) şi (3), din Legea nr. 153/2017, fără a depăși nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar (9360 lei),

 exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.

2)  LIMITAREA SPORURILOR, COMPENSAȚIILOR, ADAOSURILOR, PRIMELOR, PREMIILOR , INDEMNIZAȚIILOR ȘI A ALTOR DREPTURI 

conform art. 25, alin (1), din Legea nr. 153/2017

3

c)valoarea anuală a normei de hrană

care urmează să fie acordată, precum

şi baza legală a acordării acesteia;

Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru

fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului

profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.


