
Lista funcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș, în vederea 

asigurării transparenței veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  

1. Funcții de demnitate publică - indemnizația lunară stabilită conform Anexei nr. IX litera c) din Legea cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

Nr. crt. Funcția Indemnizația 

lunară

Total 

posturi 

ocupate

1. Primar 5800 1

2. Viceprimar 4350 1

2. Funcții publice

2.1. Funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția publică Salariul de bază Nr. posturi 

ocupate

1. Secretar U.A.T 4350 1

2.2. Funcții publice de execuție

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul 

profesional

Gradație Salariul 

de bază

Nr. posturi 

ocupate

Nr. 
beneficiari 
spor CFP

Nr. 
beneficiari 
spor 
noapte

1. Inspector I superior 5 3480 1 0 0

2. Consilier 

superior

I superior 4 3480 1 0 0

3. Consilier I principal 5 2581 1 0 0

4. Inspector I asistent 5 2465 1 0 0

5. Consilier I asistent 0 2465 1 0 0

6. Referent III superior 5 2306 2 0 0

7. Referent III principal 2 2204 1 0 0

8. Polițist local III principal 2 2204 1 0 0

3. Personal contractual

3.1. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Studii Gradul 

profesional

Gradație Salariul 

de bază

Nr. posturi 

ocupate

Nr. 
beneficiari 
spor CFP

Nr. 
beneficiari 
spor 
noapte

1. Referent M 1A 2 2248 1 0 0

2. Șofer G 5 2175 2 0 0

3. Agent de pază G 4 1813 1 0 0
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4. Agent de pază G 3 1813 1 0 0

5. Muncitor 

calificat

G III 5 1958 1 0 0

6. Muncitor 

calificat

G IV 5 1813 1 0 0

În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, tabelul de mai sus 

cuprinde lista funcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Beica de Jos, cu următoarele 

precizări:

a) Salariile de bază stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Beica de Jos nr. 38 din 28.07.2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” angajați în cadrul Primăriei Comunei Beica de Jos

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și 

premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă de un an, precum 

și baza legală a acordării acestora:

În bugetul de venituri și cheltuieli al comunei beica de Jos pentru anul 2017 nu există sume alocate cu această 

destinație.

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, 

precum și baza legală a acordării acesteia:

În conformitate cu prevederile art. 18 din legea cadru nr. 153/2017.

(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la 

nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană 

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.

    (2) Indemnizaţiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna 

anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).

    (3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este angajat/încadrat în 

instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv în cadrul poliţiei locale, beneficiază exclusiv de indemnizaţia de hrană prevăzută 

la alin. (1).

*În conformitate cu prevederile HCL nr. 4/01.02.2016 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul 

compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică s-a aprobat acordarea normei de hrană personalului 
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compartimentului Politie locală, ordine și liniște publică Beica de Jos, în cuantum de 25 lei/zi calendaristică/politist 

local, functionar public cu statut special, și 19 lei/zi calendaristică/personal contractual al aceluiași compartiment, 

începand cu data de 01.02.2016.

e) orice alte drepturi în bani și/sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora:

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) Legea nr. 153/2017:

(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor 

unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se 

majorează cu 25%.

f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din legea nr. 153/2017 ,,Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, 

în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după 

caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului 

Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 

primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli."

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 ,,Suma sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total 

buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de 

comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz."


