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         În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai 

sus cuprinde listă funcţiilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Copăcel,  cu 

următoarele precizări punctuale, referitoare la rigorile instituite prin această normă:  

     a) salariul de bază,  indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, conf. tabelului de mai 

sus, acestea sun stabilite, în fiecare caz în parte, prin act administrativ individual, în conformitate cu 

prev. Legii nr. 153/2017 și ale HCL Copăcel nr. 8/26.01.2018;                                                    

     b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a 

acordării acestora:  
- conf. art. 15 din Legea nr. 153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 

exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, în prezent un funcționar beneficiind de acest 

spor,  

- conf. alin. (1) al art. 20 din Legea nr. 153/2017, personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară 

activitatea între orele 2200 şi 600 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în 
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Lista funcţiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Copăcel,  în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale,  

conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/28 iunie 2017  

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
A. Funcţii de demnitate publică –  indemnizația lunară stabilită conform  Anexei IX - lit. C din Legea 

- cadru 153/2017 
 

Nr.  

crt. 
Funcția 

INDEMNIZAȚIA 

LUNARĂ 
Numar posturi ocupate 

1 Primar 10400 1 

2 Viceprimar   6240 1 

       B. Funcţii publice și personal contractual – drepturi salariale stabilite  conform  art. 11 din Legea            

- cadru 153/2017  și HCL Copăcel nr. 8/26.01.2018 

     
Nr. 

crt. 
Funcţia publică Clasa 

Grad 

profesional/          

salarizare 

Gradația 
SALARIU 

DE BAZA 

Numar 

posturi 

ocupate 

Funcții publice de conducere 

1 Secretar comună       6136 1 

Funcții publice de execuție 

1 Inspector  I superior 5 6201 1 

2 Inspector  I principal 5 6084 1 

3 Inspector  I principal 4 5937 1 

4 Inspector I principal 2 4909 2 

5 Inspector I asistent 5 5263 1 

6 Inspector I debutant 2 4472 2 

7 Referent   III superior 5 4160 1 

Personal contractual 

Nr. 

crt. 
Funcția 

Nivelul 

studiilor 
Grad Gradația 

SALARIU 

DE BAZĂ 

Numar 

posturi 

ocupate 

1 Consilierul Primarului S I-A 4 4784 1 

2 Referent - Casier M I-A 4 3952 1 

3 Guard G II 3 2704 1 

4 Muncitor M IV 4 2652 1 

5 Muncitor M G-I 3 1727 1 
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timpul nopţii de 25% din salariul de bază, …, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul 

normal de lucru, 

- conf. alin.(2) al art. 16 din Legea nr.153/2017, o persoană beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 25%, pentru 

aportul propriu la implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;  
      c) 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/persoană 
(Pct. 1 al art. I, din O.U.G. nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanţă, prevede că Instituţiile şi autorităţile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu 

această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de 

vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.);  

     d) 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: 15,83 lei/zi/persoană [conf. alin (1) al art. 

18, din Legea nr. 153/2017, 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];  
     (e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a 

acordării acestora [conf. art. 26 din Legea nr. 153/2017, personalul care desfășoară activitate în SIRE (Registru 

Electoral) primesc o majorare a salariului de bază cu 12,5%, cu titlu de premii lunare de excelență; de o majorare a 

salariului de bază cu 10% beneficiind - pe perioada incapacității temporare de muncă, respectiva persoană fiind încadrată cu 

„handicap accentuat” prin Certificatul seria A39506/19.06.2018 emis la nivelul Comisiei de pe lângă C.J. Bihor - o 

persoană care necesită efectuarea unor tratamente complexe și costisitoare];  
     (f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a 

acestora [conf. alin. (4) al art. 11, din Legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile 

prevăzute la alin. (1) şi alin.  (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli; iar conf. alin. (1) al art. 25, din Legea nr. 153/2017,  

suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, 

acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a 

indemnizaţiilor.] 
 

http://www.primariacopacel.ro/
mailto:primaria.copacel@cjbihor.ro

