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NR.631/30.03.2018 

 

LISTA FUNCTIILOR  PUBLICE SI CONTRACTUALE AFERENTE FAMILIEI 

OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE” SI  A FUNCTIILOR DE  DEMNITATE PUBLICA 

PLATITE DIN FONDURI PUBLICE la 31.03.2018 

 I.DEMNITARI 

Nr. 

Crt. 

Functia Coeficient Indemnizatia 

1. PRIMAR 4,00 7600 

2. VICEPRIMAR 3,00 5700 

II. FUNCTIONARI PUBLICI 

A.FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
crt. 

Funcţia  

 

Nivelul 
studiilor 

Grad 

 

Funcţie publică locală 

Salariul de bază 

lei 
Coeficient 

1 Secretar UAT  S II 5700 3,00 

 (comună cu până la 3.000 loc.)     
Salariul de bază prevăzut în anexă cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

B.FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 

Nr. 
crt. 

Funcţia, gradul profesional Nivelul studiilor Funcţii publice locale 

Salariul de bază - lei 

Gradaţia 0 

Coeficient 

1 Consilier, consilier juridic, 

expert, inspector; 

   

 grad profesional superior S 4256 2,24 

 grad profesional principal S 4104 2,16 

 grad profesional asistent S 3952 2,08 

 grad profesional debutant S 3667 1,93 

2 Referent;    

 grad profesional superior M 3192 1,68 

 grad profesional principal M 3002 1,58 

 grad profesional asistent M 2812 1,48 

 grad profesional debutant M 2622 1,38 

III. PERSONAL CONTRACTUAL 

A.FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 

Nr. 
crt. 

Funcţia, gradul profesional Nivelul  

studiilor 

Salariul de bază - lei 

Gradaţia 0 

Coeficient 

1 Consilier ,expert,inspector de 

specialitate IA 

S 3724 1,96 

2 Șef SVSU M 3420 1,80 

     3 Șofer I M/G 2489 1,31 

4 Magaziner M/G 2489 1,31 

5 Guard M/G 2489 1,31 

6 Muncitor necalificat I M/G 2489 1,31 



Salariile de bază se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu salariul 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 

Personalul Primariei Vintileasca,nu beneficiaza de nici un alt spor,in afara de sporul 

de vechime si nici de vouchere de vacanta. 

Tranşele de vechime în muncă se acordă în funcţie de cele 5 gradaţii:  

 a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de 

bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul 

salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de 

bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului 

de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea 

salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de 

bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.şi cotele procentuale 

corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază: 

 

 

 

 

     PRIMARUL LOCALITATII VINTILEASCA 

           SPATARU GEORGEL VIOREL 
 
 
 
 

 

 

 


