
 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 
ORAŞ NĂDLAC 

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

Nr.  6185  /30.09.2021 

 

LISTA FUNCŢIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI ŞI DIN CADRUL SERVIILOR PUBLICE FĂRĂ PERSONALITATE 

JURIDICĂ ÎNFIINŢATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC ŞI A 

DREPTURILOR SALARIALE STABILITE ÎN CONDIŢIILE LEGII NR.153/2017 

LA DATA DE 30.09.2021 

 

A. Salarizarea funcţiilor de demnitate publică  

 

Nr. 

crt. 

Funcţia Indemnizaţie lunară 

(brut) 

 

-lei- 

1.  Primar oraş ( până la 10.000 locuitori) 11440 

2. Viceprimar oraş ( până la 10.000 locuitori) 9360 

 

B. Salarizarea funcţionarilor publici de conducere 

 

Nr. 

crt. Funcţia 

Nivelul 

studiilor 

Salariu lunar 

(brut) 

-lei- 

1. 

Secretar general al unității administrativ-

teritoriale, Gradul II 

S 

9360 

2. Director executiv (post vacant) S  

3. Șef serviciu, S 9360 

4. 
Arhitect șef la nivel oraş Gradul II S  9360  

 

C. Salarizarea funcţionarilor publici de execuţie 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia Gradul 

profesional 

Gradaţie 

vechime 

Nivelul 

studiilor 

Salariu lunar 

(brut) 

-lei- 

1 Consilier, consilier 

juridic, inspector 

Superior 5 S 5441 

5 S 6587 

4 S 5309 

   4 S 5868 

2 Inspector cu CFP Superior 4 S 5309 

Salariul de bază se majorează cu 10% 

pentru exercitarea  controlului 

financiar preventiv, respectiv 428 lei, 

conform art.15 – Legea nr.153/2017 

3 Consilier, consilier 

juridic, inspector 

Principal 3 S 4907 

2 S 4673 
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4 Consilier, consilier 

juridic, inspector 

Asistent 5 S 4869 

1 S 4203 

 Inspector cu CFP Asistent 5 S 4869 

Salariul de bază se majorează cu 10% 

pentru exercitarea  controlului 

financiar preventiv, respectiv 487 lei, 

conform art.15 – Legea nr.153/2017 

5 Polițist local Șef serviciu 5 S 9360 

6 Auditor (post vacant ) Superior  S 6587 

 Auditor (post vacant ) Principal  S 6301 

7 Referent, Superior 5 M 4582 

4 M 4471 

8 Referent cu CFP Superior 5 M 4582 

Salariul de bază se majorează cu 10% 

pentru exercitarea  controlului 

financiar preventiv, respectiv 379 lei, 

conform art.15 – Legea nr.153/2017 

9 Referent ( post vacant ) Superior  M 4582 

10 Referent ( post vacant ) Superior  M 4582 

11 Referent, poliţist local Superior 5 M 3322 

4 M 3241 

 

D. Salarizarea personalului contractual de conducere 

 

 

 

E. Salarizarea personalului contractual de execuţie: 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia Gradul/treap

ta 

profesional/ă 

Gradaţie 

vechime 

Nivelul 

studiilor 

Salariu 

lunar 

(brut) 

-lei- 

1 Referent de specialitate Gradul II 5 S 4453 

2 Inspector de specialitate (post vacant) Gradul II  S 4296 

3 Referent TP IA 5 M 4010 

4 Referent (post vacant) TP.I 5 M 3723 

5 Referent  TP.II 5 M 3413 

4 M 3353 

3 M 3271 

6 Arhivar TP II 5 M 3437 

7 Îngrijitor  5 M;G 3150 

 3 M;G 2999 

8 Șofer (post vacant ½ normă) TP I 5 M:G 2005 

9 Șofer 6 ore normă TP I 5 M:G 3008 

Nr. 

crt

. Funcţia 

Gradul/treapta 

profesional/ă 

Nivelul 

studiilor 

Salariu lunar 

(brut) 

-lei- 

1. Șef serviciu I  4588 
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10 Muncitor calificat TP.I 4 M;G 3294 

11 Muncitor necalificat TP.I 5 M;G 3150 

4 M;G 3073 

12 Şef serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă  

 5 M 5441 

13 Conducător autospecială  5  3437 

 4  3353 

 3  3271 

 0  2760 

14 Conducător autospecială ( post vacant )  0 M;G 2760 

15 Asistent personal  5 M;G 2703 

 4 M;G 2638 

 3 M;G 2573 

 2 M;G 2450 

 1 M;G 2334 

 0 M;G 2300 

16 Asistent medical  4 PL 4623 

17 Instructor de educație  2 G 3110 

18 Asistent social specialist GP I 4 S 4442 

19 Educator TP II 3 M 3681 

20 Educator GP II 3 S 3252 

21 Bucătar  5 M 3146 

22 Bibliotecar GP IA 5 S 4999 

 

F. Alte drepturi de natură salarială acordate personalului plătit din fonduri publice: 

 

1. Participarea în cadrul echipelor de proiecte finanţete din fonduri europene 

nerambursabile: 

Personalul din cadrul instituţiei nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o 

majorare a salariilor de bază, cu până la 50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului, după cum urmează: 

    a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%; 

    b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%; 

    c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%; 

    d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%; 

    e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%. 

 

Aceste drepturi sunt acordate în temeiul art.16 alin.(1) din Legea – cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în 

temeiul art.4 şi art.5 din Regulamentul – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în 

afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora de stabileşte procentul de majorare salarială pentru 

activitatea prestată în proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile, aprobate prin 

Hotărârea de Guvern nr.325/2018; 

 

2. Indemnizaţia de hrană şi norma de hrană: 

 

Personalul din cadrul instituţiei, cu excepţia demnitarilor şi a poliţiştilor locali, beneficiază de 

indemnizaţia de hrană în cunatum de 347 lei lunar, reprezentand a 12-a parte din două salarii de 
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bază minime brute pe ţară garantate în plată acordată proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna 

anterioară celei de acordare, respectiv maxim 4160 lei anual. 

Aceste drepturi sun acordate în temeiul art.18 din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 

temeiul art.36, alin.(1) din O.U.G. nr.114/2008 privind instituirea unor masuri in domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene. 

 

Personalul poliţiei locale beneficiază de norma de hrană, astfel: norma nr.6 potrivit anexei nr.1 din 

O.G. nr.26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 32 lei/zi ; 

Contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale este 

stabilit prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.776/2015. 

 

3. Sporul pentru munca prestată în timpul nopţii: 

Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi cel al Poliţiei Locale, beneficiază 

pentru orele lucrate in intervalul 22,00 -6,00 , de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 

25% din salariul de baza, conform art.20 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4. Membrii comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor: 

Funcţionarii publici desemnaţi în comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor 

privind recrutarea sau promovarea în grad a funcţionarilor publici beneficiază de o indemnizaţie 

reprezentand 10% din salariul de baza minim brut pe ţara garantat in plată, conform art.42 din 

H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi compltările ulterioare. 

 

5. Consilierii locali 

Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali este de 10% din indemnizaţia 

lunară a primarului oraşului Nădlac pentru participarea la numărul maxim de şedinţe, acordată 

conform art.40 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, acordată proporţional cu numărul şedinţelor la 

care participă consilierii locali. 

Faţă de drepurile salariale mai sus menţionate instituţia nu acordă compensaţii, adaosuri, prime, 

premii, alte drepturi în bani sau în natură. 

  

 

 

 PRIMAR, 

 MĂRGINEAN IOAN RADU 

 

 

          ÎNTOCMIT, 

        COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

             ȘINCA ANCA STELA 
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