ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI ADUNAȚI
NR. 5611 din 30.09.2021
LISTA FUNCŢIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI ADUNAȚI CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
LA 30 septembrie 2021
I.Funcții de demnitate publică Anexa IX.LIT.C (Legea nr.153/2017)
Funcţia

Indemnizația de bază
Coeficient

Primar
Viceprimar

-

lei -

4
3

8320
6240

II Familia ocupațională de Funcții bugetare Administrație
a.Anexa VIII cap.I. Punctul III. Lit.a nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publica locală – funcții publice de conducere( Legea nr.153/2017)
a. Funcţia

Grad

Coeficient

Salariu de bază
- brut lei -

1.Secretar al unităţii administrativ teritoriale
I
3
Nivel studii superioare
Nota. Salariile de bază aferente funcțiilor publice de conducere includ sporul de vechime la nivel maxim

6240

b.Anexa VIII cap.I. Punctul III. Lit.b nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publica locală – funcții publice de execuție (Legea nr.153/2017)
Funcția, grad, nivel studii
1.Consilier grad profesional asistent
2.Consilier achiziții publice grad profesional
principal
3. Inspector grad profesional superior
4. Inspector grad profesional principal
5. Inspector grad profesional debutant
6.Referent, grad profesional superior
7.Politist local ,grad profesional superior
8.Politist local ,grad profesional superior

Gradație vechime

Salariu de bază
- lei -

5
3

6112
5275

5
3
0
5
5
3

6240
5334
4610
4455
3573
3401

Nota. Salariile de baza aferente funcțiilor publice de execute includ sporul de vechime calculat conform art.10 din Legea nr.153/2017.

III. II Familia ocupaționala de Funcții bugetare Administrație – Salarizare personal contractual
a.Anexa VIII cap.II..Punctul IV Lit.b nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publica locală – funcții publice de execuție Legea nr.153/2017)
Funcții personal contractual de executie
a. Functii personal contractual de executie
1.Paznic
2.Quard
3.Ingrijitor
4.Muncitor necalificat I M,G

gradație

Salariu de bază
-lei 2850
2850
2583
2645

5
5
2
4

IV. II Familia ocupaționala de Funcții bugetare Cultură – Salarizare personal contractual
a.Anexa III cap.II..Punctul II Lit.b nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația publica locala – funcții publice de conducere( Legea nr.153/2017)
a. Funcții personal contractual de execuție

Salariu de bază

Studii
- lei -

1.Bibliotecar,Treapta profesionala I A
2.Referent Treapta profesionala IA

Medii
Medii

3734
3968

V. (1)Începând cu data de 1 ianuarie 2021 se acorda lunar indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in
plată pentru anul 2019.
(2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin.1 se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în condițiile legii.
V. Familia ocupațională de funcții bugetare ,, sănătate si asistenta sociala
Anexa II cap.I..Punctul 3 subpunctul 3.2.Lit.b salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică
– funcții de execuție ( Legea nr.153/2017)
a. Funcții personal contractual de execuție
1.asistent personal gradația
2.asistent personal gradația
3.asistent personal gradația
4.asistent personal gradația

Salariu de bază
Gradatie vechime
5
4
2
0

-

lei 2703
2632
2249
2232

VI.(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2021 se acordă lunar indemnizație de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minim brute pe țară garantate în
plată pentru anul 2019.
(2)Indemnizațiile de hrană prevăzute se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în condițiile legii.
(3)Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
(4)In perioada 1 ian – 31 decembrie se acorda funcționarilor publici din cadru Politiei Locale norma de hrana in valoare de 32 lei/pe zi lucrătoare și se acorda
proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în condițiile legii.
VII.In perioada 1 ian. - 31 decembrie se acordă un spor de 25 % din salariul de bază pentru orele lucrate în timpul nopții.
VIII.Indemnizațiile lunare ale primarului și viceprimarului se majorează cu 15% pe perioada în care comuna Adunați implementează proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile. Procentele de majorare ale indemnizațiilor se acordă numai pe perioada de implementare a proiectelor aflate în derulare (art.16 alin.2 din
Legea nr.153/2017.
IX. Veniturile brute ale funcționarilor publici care fac parte din echipele de proiect se pot majora cu până la 50 % pe perioada în care comuna Adunați implementează
proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. Procentele de majorare se acordă numai pe perioada de implementare a proiectelor aflate in derulare (art.16
alin.2 din Legea nr.153/2017.
X.Nivelul salariale stabilite pentru personalul primăriei comunei Adunați nu depășesc nivelul indemnizației lunare a viceprimarului comunei Adunați, exclusiv majorările
prevăzute pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene
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