
UAT ORAS COSTEȘTI 

NR. 7821/30.03.2022 
 
 
 

SITUAȚIE  

privind salariile /indemnizațiile din cadrul Primăriei Orașului Costești la 

31.03.2022 conform prevederilor art.33 alin.(1) din Legea 153/2017 Legea-

cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , 

publicăm: 
 
 

SALARII DE BAZĂ  la Primăria Orașului Costești la 31.03.2022 

 

Primar : 11440 lei (indemnizatie brută) - 6692 lei (indemnizatie netă); 

Viceprimar: 9360 lei (indemnizatie brută) – 5476 lei (indemnizatie netă) 

Consilier local: 1144 lei (indemnizatie brută)- 670 lei (indemnizatie netă) 

Functii  publice 

Secretar general: 9359 lei 

Sef serviciu buget contabilitate impozite si taxe locale : 9333 lei 

Director executiv DAS: 8313 lei 

Sef birou : min 7089 lei si max 7242 lei 

Consilier, consilier juridic, expert, inspector: min 4232 lei si max 8923 lei 

Referent superior : 4922 lei 

Functii contractuale  

Sef birou: 7242 lei 

Administrator  I (sef formatie): 5875 lei 

Asistent social debutant: 3060 lei 

Consilier IA: 5684 lei 

Inspector de specialitate II: 4352 lei 

Inspector debutant : 4087 

Administrator : 4287 lei 

Casier: 4287 lei 

Magaziner: 4287 lei 

Referent IA: min 4287 lei si max 4445 lei 

Referent II : 3417 lei  

Sofer : min 3716 lei si max 3906 lei 

Paznic : min 3114 lei si max 3271 lei 

Ingrijitor : 3208 lei 

Muncitor calificat I : 3556 lei 

Muncitor calificat II  : min 3208 si maxm 3493 lei  

Muncitor calificat III: 3293 lei  

Muncitor necalificat I: min 2550 lei si max 3175 lei 

Asistent personal: min 2550 lei si max 2676 lei 

 

 



NOTĂ:  

1) Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a 

salariului de bază cu 10% pe perioada de exercitare a acestei activități, în baza art. 15 al Legii-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

 2) Personalul care își desfășoară activitatea pe timpul nopţii, beneficiază de un spor de 25% din 

salariul de bază, conform art. 20 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice;  

 3) Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de un spor de 15 % din salariul de bază, în 

baza H.G.R. nr. 751/2018;  

 4) În conformitate cu prevederile art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice și al art. 4 al H.G.R. nr. 325/2018, personalul nominalizat în echipele de 

implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea 

salariilor de bază cu până la 30 %, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile 

proiectului;  

 5) Indemnizaţia lunară a primarului se poate majora cu un spor de 15%-25% potrivit art. 16 alin. (2) 

din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art. 6 din 

Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.R. nr. 325/2018, în funcţie de numărul de proiecte finanţate din 

fonduri europene nerambursabile, aflate în implementare, pentru care unităţile administrativ-teritoriale 

au calitatea de beneficiar;  

 6) Salariații, cu excepția persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, beneficiază de 

indemnizaţie de hrană conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, respectiv în sumă bruta de 347 lei lunar. Indemnizația se acordă proporțional 

cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.  

 7) Indemnizatia lunara  de care beneficiaza consilierii locali este de  10% din indemnizatia lunara  a 

primarului  si se acorda pentru participarea la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a 

comisiei de specialitate, pe luna. 

 

 

 

Primar 

Ing. Baicea Ion 

 

 

 

 
                                                                                                                  Întocmit 

                                                                                                Compartiment resurse umane 

                                                                                                         Insp. Necula Gabriela 

 

 

 

 

 



 


