
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMARIA COMUNEI  PROVIȚA DE SUS
Comuna Provița de Sus, nr 366, tel/fax 0244/354567,

e-mail:primariaprovitadesus_ph@yahoo.com    

Nr.  5762/24.09.2021

LISTA FUNCŢIILOR  DIN  CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI PROVIŢA DE
SUS CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI  PLĂTIT  DIN  FONDURI

PUBLICE, A SALARIILOR DE BAZĂ, A SPORURILOR  ȘI A ALTOR
DREPTURI  ÎN  BANI  AFLATE  ÎN  PLATĂ  LA  DATA  DE  30

SEPTEMBRIE 2021

 Publicare în baza art 33 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
                                                                fonduri publice

 I. Salarizarea  funcţiilor de demnitate publică alese 

Nr.
 crt. .

Funcţia Coeficient
Indemnizaţie  lunară

Brut - lei

1. Primar 4 8320

2. Viceprimar 3 6240

Notă :
   Indemnizaţiile brute lunare ale primarului şi viceprimarului se majorează cu 15 % pe perioada
în  care  comuna  Proviţa  de  Sus  implementează  un  proiect  finanţat  din  fonduri  europene
nerambursabile . 
   Indemnizațiile brute lunare ale consilierilor locali  , stabilite în conformitate cu prevederile
Legii 157/2017, sunt în cuantum total de 10 % din indemnizația de bază a primarului comunei
(pentru  prezență  la  toate  ședințele  de  Consiliu  și/sau  Comisii  la  care  sunt  convocați).  De
indemnizația de hrană și tichete de vacanță nu beneficiază Primarul , Viceprimarul și consilierii
locali

 II. Salarizarea funcţionarilor publici 
  a) Anexa VIII, cap. I , punctul III , lit. a) ,, nomenclatorul şi ierarhizarea funcţiilor publice
 din administraţia publică locală “- funcţii publice de conducere .

 
Nr. crt.

Funcţia Coeficient
Salariu de bază

 Brut - lei
1. Secretar  General al U.A.T. 3 6240

      
Notă : 
Salariile  de bază  aferente  funcţiilor  publice  de conducere  includ  sporul  de  vechime  la  nivel
maxim.
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   b) Anexa VIII, cap. I , punctul III , lit. b) ,, nomenclatorul şi ierarhizarea funcţiilor publice din
administraţia publică locală “- funcţii publice de  execuţie .

Nr. 
crt 

Funcţia
    Gradația de
      vechime

    Coeficient
Salariu de bază
    Brut - lei

1. Inspector superior –
studii superioare 

5 2,702 5620

2. Inspector principal –
 studii superioare 

5 2,628 5466

3.  Inspector/Consilier,
 asistent – studii superioare

3 2,4651 5127

4. Inspector asistent  – 
studii superioare

1 2,08 4651

5. Politist local – superior 5 1,7305 3599

6. Politist local – asistent 4 1,592 3311
7. Politist local – asistent 1 1,408 2929

Notă :
     Salariile de bază aferente funcţiilor publice de execuţie  includ sporul de vechime calculat în
condiţiile art. 10 din Legea 153/2017 .
     Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv , pe perioada de exercitare a
acesteia beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10 % . 
     Salariații din cadrul Compartimentului de Poliție Locală beneficiază de indemnizație de hrană
în cuantum de 32 lei/zi lucrată și de un spor de ore de noapte în cuantum de 25% din salariul de
bază pentru orele lucrate pe timp de noapte .

 III. Salarizarea personalului contractual 

Anexa VIII, cap. II , punctul IV , lit. b) ,, nomenclatorul şi ierarhizarea funcţiilor publice din
administraţia publică locală “- funcţii  de  execuţie .

Nr.
crt

Funcţia
Gradația

 de vechime
Coeficient

Salariu de bază
Brut - lei

1. Inspector I A- studii superioare 3 2,2518 4684
2. Inspector I A- studii superioare 1 2,0425 4248
3. Şofer 5 1,544 3211
4. Guard  5 1,4568 3030

Notă :
Salariile de bază aferente funcţiilor contractuale  de execuţie  includ sporul de vechime calculat
în condiţiile art. 10 din Legea 153/2017 .
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  IV. Salarizarea pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ,, Sănătate şi asistenţă so-
cială “

Anexa  II,  cap.  I  ,  punctul  3 ,  subpunctul  3.2.  ,  lit.  b)  Salarii  de bază pentru personalul  de
specialitate din unităţile de asistenţă socială / centre cu sau fără personalitate juridică “ – funcţii
de execuţie .

Nr. 
crt 

Funcţia
Gradația

 de vechime
Coeficient

Salariu de bază
Brut - lei

1. Asistent personal 0 - 2300
2. Asistent personal 2 - 2519
3. Asistent personal 3 - 2645
4. Asistent personal 4 - 2711
5. Asistent personal 5 - 2779

Notă :
  Salariile de bază aferente funcţiilor publice de execuţie  includ sporul de vechime calculat în
condiţiile art. 10 din Legea 153/2017 .

V. Salarizarea pentru  familia ocupaţională de funcţii bugetare ,, Cultură “

Anexa  III, cap. II , punctul II , lit. b) ,, Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din 
România – alte biblioteci “- funcţie de execuţie  .

Nr. 
crt 

Funcţia
Gradația

 de vechime
Coeficient

Salariu de bază
Brut - lei

1. Bibliotecar – studii medii 5 2,028 4219

Notă :
    Salariile de bază aferente funcţiilor publice de execuţie  includ sporul de vechime calculat în
condiţiile art. 10 din Legea 153/2017 .
    Indemnzația lunară de hrană , în cuantum de 347 lei (brut) se acordă funcționarilor publici și
personalului contractual în conformitate cu prevederile legale în vigoare .
    Acordarea tichetele anuale de vacanță , în cuantum de 1450 lei (impozabili) a fost suspendată
pentru anul 2021 .
    Veniturile brute ale salariaților angajați în cadrul Primăriei , care fac parte din echipele de
proiect pentru implementarea proiectelor europene , se pot mări cu până la maxim 50 % , în
funcție de numărul de ore efectiv lucrate în cadrul proiectului / proiectelor , fără a putea  însă
depăși indemnizația viceprimarului, indiferent de numărul de ore lucrate în cadrul proiectului /
proiectelor . 
                           Primar,                                                     Secretar General Delegat al U.A.T. ,
     ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan                                              Ionescu Madalina 
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