
ROMANIA
JUDE'TUL MURBS
COMUNA ALBESTI
Nr.6709/29 .09.2017

INFORMARE
cu privire la asigurarea transparentei veniturilor salariale pentru personalul platit
din fonduri publice, pentru data de 30.09.2017, conform art.33 din Leg.l53l20l7

a) Indemnizatii ale primarului/ viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale
stabilite cnform Legii-cadru nr.153i2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice

Indemnizatia lunara maxima a consilierilor locali este de 725lei ( maxim l0 % din
indemn izatia primarului)

Nota:
l.lndemnizatia primarului si viceprimarului se stabileste prin inmultirea

coeficientilor din anexa nr.lX, punctul C, cu salariul de baza minim brut pe tata garantat

in plata.
2.Conform art.40 din Legea nr.l53l20l7, indemnizatia maxima lunara de care

beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de

pana la l0% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui consiliuluijudetean sau

primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, exclusiv majorarile prevazute la

art.l6 alin. Z.

VREA
co

Nr.
crt.

Functia Indemnizatia
-lei

I Primar 7250
2 Viceprimar 5800



b)Salariile de baza pentru functiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al

Primarului comunei Albesti , stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind

salarizarea personalului platit din fonduri publice

Functii publice de conducereu

NR.
CRT.

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

Salariul
de
baza-lei

I Secretar al unitatii administrativ -

teritoriale

5800

Functii publice de executie

Nota:
Lpersonalul care exercita activitatea de control financiar preventiv

beneficiaza de o majoare a salariului de baza cu l\oh, pe perioada de exercitare a

acesteia, conform art.15 din Leg'15312017.
2.Salariile de iaza pentru gradatiile l-5 se determina prin majorarea

salariilor debazapentru gradatia 0, potrivit art.10 din Leg. 15312017 privind salarizarea

personalului platit din fonduri publice.
3.Nivelul veniturilor salariale individuale ale personalului din aparatul de

specialitate al primarului, nu depaseste nivelul indemnizatiei viceprimarului.

u

NR.
CRT.

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

GRA-
DATIA

Salariul
de
baza-lei

0bservatii

I Auditor, grad profesional superior
S 5 5724

2. Consilier, consilier j uridic, expert,

inspector;
grad profesional suPerior S 5 5706

grad profesional superior S 4 5567

3.

Consilier, consilier.iuridic, expert,

inspector;
grad profesional asistent

S
aJ 3902

grad profesional asistent S 2 37 t6
grad profesional asistent S 0 3292

4. Referent;
grad profesional suPerior M 5 4131

Salariu debaza
majorat cu l0%
cf.art.l5 din
Le9.15312017,
pentru activitatea
de control
financiar
oreventiv

grad profesional superior M 5 3755

grad profesional superior M 4 3663



c)Salariile de baza pentru functiile de specialitate (personal contractual)
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Albesti judetul Mures

Nota:
l.Salariile debaza pentru gradatiile l-5 se determina prin majorarea,

salariilor debazapentru gradatia 0, potrivit art.l0 din Leg. 15312017 privind salarizatea

personalului platit din fonduri publice.
2.Nivelul veniturilor salariale individuale ale personalului din aparatul de

specialitate al primarului, nu depaseste nivelul indemnizatiei viceprimarului.

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

NR.
CRT.

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

Gradatia Salariul
de baza-
lei

I Guard M,G 5 2t48

2. Muncitor necalificat
ll-fara sporuri M;G 5 I 878

II-fara sporuri M;G 2 1702
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d)Salarii debaza calculate la nivelul lunii iunie 2017, in conformitate cu

art.38 alin.2 lit. a) din Legea nr.l53l20l7

BIBLIOTECA

MUZEU

ASISTENTI PERSONALI

NR.
CR'I"

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

Gradatia Salariul
de baza-
lei

Spor conditii
vatamatoare
cf. art.23-
Les.lS3l2017
Procent din
salariul de

baza

Spor
conditii
vatamatoa re
-lei

I Bibliotecar grad I SSD 5 2820 15% 423

NR.
CRT.

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

Gradatia Salariul
de baza-
lei

1 Gestionar custode treaPta II M 5 I 500

NR.
CRT.

FUNCTIA NIVELUL
STUDIILOR

Gradatia Salariul
de baza-
lei

I Asitent personal M,G 5 1 801

Asitent personal M,G a
J t7 14

Asitent personal M,G 0 I 450

4


