
ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. ____ /_________ 2020

a). Funcții publice de conducere

Nivelul 
studiilor

Coeficient Grad I Coeficient Grad II

1 Secretar general al unității administrativ-teritoriale S 3.27 7292 3.66 8162
2 Director, șef compartiment, director executiv S 3.18 7091 3.56 7939
3 Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director 

executiv adjunct
S 3.10 6913 3.47 7738

4 Șef serviciu, arhitect șef la nivel oraș S 2.89 6445 3.27 7292
5 Șef birou, șef oficiu S 2.80 6244 3.19 7114

NOTĂ:

b). Funcții publice generale de execuție

Coeficient Gradația 
0

1 2
1 Auditor,                         grad profesional superior S 2.55 5687

                                          grad profesional principal S 1.69 3769
                                          grad profesional asistent S 1.55 3457

2
Consilier, consilier juridic, expert, inspector,  poliţist local                                
grad profesional superior                                                                        1.93 4304
                                         grad profesional principal S 1.63 3635
                                         grad profesional asistent S 1.51 3367
                                         grad profesional debutant S 1.42 3167

3 Referent,  poliţist local      grad profesional superior M 1.46 3256
                                                   grad profesional principal M 1.40 3122
                                                   grad profesional asistent M 1.34 2988
                                                  grad profesional debutant M 1.30 2899

NOTĂ:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
SULI IULIANA

3. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar,  în condiţiile legii, în funcţie de tipul 
unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul 
salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului.

Salariul de baza al administratorului public se va stabili  corespunzător coeficientului 4,15- salar de baza: 9255 lei.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

Salariile sunt stabilite în conformitate cu nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor  din admininistraţia publică locală prevăzute în 
capitolului I, punctul III din anexa nr.VIII a Legii - cadru nr.153/2017 privin salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Salariul de baza

Salariile de bază rezultă din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

2. Salariul de bază rezultă din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru gradaţia 0 cu salariul de bază minim 
brut pe ţară garntat în plată, iar pentru celelate gradaţii se majorează salariul de bază cu procentele prevăzute la art.10 
din legea - cadru nr.153/2017.

Salariile de bază  pentru funcţiile de conducere prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la 
nivel maxim.

Nr. 
crt.

Funcția Nivelul 
studiilor

1.  Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de 
o majorare a salariului de bază cu 10%.

GRILELE PRIVIND SALARIILE DE BAZĂ ŞI COEFICIENŢII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE DIN  APARATUL 
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI DIN  SERVICIILE PUBLICE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ÎNFIINŢATE ÎN 

SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PECICA

VALABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020

Nr. 
crt.

Funcția Salariul de baza


