
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA COMUNEI GURA SUTII         NR. 2771/ 31.03.2021  

INFORMARE  

 cu privire la asigurarea transparentei veniturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gura Sutii, județul Dâmbovița  
 

 În aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, redăm mai jos datele 

prevăzute de norma legală anterior menționată, pentru data de 31.03.2021, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Componența veniturilor salariale potrivit Legii nr. 153/2017 Date communicate la 31.03.2021 

1 Salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, 

indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz  

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice și indemnizațiile / 

salariile de bază este redată în  anexa nr. 1 la prezenta informare 

2 Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, 

compensațiilor, adaosurilor și premiilor eligibile pentru fiecare 

funcție, precum și baza legală a acordării acestora 

Situația este redată în anexa nr. 2 la prezenta informare 

3 Valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie 

acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală 

a acordării acestora 

în anul 2021, nu se vor  acorda vouchere de vacanță ( indemnizație de 

vacanță) conform prevederilor OUG nr. 8/2021 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative;  

4 Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie 

acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală 

a acordării acestora 

 104 mii lei - conform OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice ți a unor măsuri fiscal – 

bugetare,  modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene, precum şi conform prevederilor OUG nr. 226/2020  

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  ;  

5 Orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum 

și baza legală a acordării acestora  

0 lei în anul 2021 nu se acordă OUG nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investițiilor publice si a unor măsuri fiscal – 

bugetare,  modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene;  

6 Orice informații cu privire la posibilele limitări ale venitului 

salarial, precum și baza legală a acestora 

Nivelul veniturilor salariale individuale ale personalului din aparatul de 

specialitate nu depășește nivelul indemnizației viceprimarului conform 

prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017. 

PRIMAR, 

DINU CONSTANTIN 



 

 

 

ANEXA NR. 1 

 

 
 

LISTA 

funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 

 

 

 

 

  A. INDEMNIZAȚII LUNARE 

  1. Funcții de demnitate publică  

Nr. 

crt. 

Funcția Indemnizația  

lunară-lei 

Baza de calcul/Baza legală  

1 Primar comună (cu 5001- până la 

10000 locuitori)  

10400 Coeficient 5,0 x 2080 lei ( minim pe economie)/ art. 38 alin. 

(2) lit. c) și anexa IX din Legea nr. 153/2017 

2 Viceprimar comună (cu 5001- 

până la 10000 locuitori)  

8320 Coeficient 4,0 x 2080 lei ( minim pe economie)/ art. 38 alin. 

(2) lit. c) și anexa IX din Legea nr. 153/2017 

 

  2. Aleșii locali  

Nr. 

crt. 

Funcția Indemnizația maximă   

lunară-lei 

Baza de calcul/Baza legală  

1 Consilier local 728 7% din indemnizația lunară a primarului/ art. 40 din Legea nr. 

153/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  B. SALARII DE BAZĂ – stabilite în conformitate cu prevederile art. 11, art. 25, art. 38 alin. (2) lit. b) și 

Anexei VIII cap. I lit. A pct. III, cap II lit. A pct. IV din   Legea nr. 153/2017 -Legea -   cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice; 
 

  1. Funcții publice 
  a) de conducere specifice 

Nr. crt. Funcția publică de conducere Nivelul studiilor Salariu de bază - lei 

1 Secretar  general al UAT  S 7961 

 

Notă: salariile de bază prevăzute în tabel cuprind sporul de vechime în muncă, la nivel maxim  

  

b) de execuție 

 

Nr. crt. Funcția publică generală de execuție Nivelul studiilor Salariul de bază gradaţia 0 - 

lei 

1 Consilier superior S 5753 

2 Consilier principal/ consilier achizitii S 5129 

3 Referent de specialitate superior SSD 5285 

4 Referent superior M 3791 

 

  1. Funcții contractuale 
  a) de execuție pe grade și trepte profesionale 

Nr. crt. Funcția contractuală de execuție Nivelul studiilor Salariul de bază gradaţia 0 - 

lei 

1 Consilier IA  S 5107 

2 Referent IA M 4103 

3 Guard  M;G 3457 

4 Sofer M;G 3457 

5 Paznic M 2966 

6 Muncitor calificat M 3457 

Notă: salariile de bază prevăzute în tabele se determină prin înmulțirea coeficienților cu salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru gradația 0 

și apoi se aplică procentul corespunzător gradației  



 

 

 

 

  C. SALARII DE BAZĂ – stabilite în conformitate cu prevederile  art. 38 alin. (2) lit. a)  din   Legea nr. 

153/2017 -Legea -   cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

Nr.  

crt. 

Funcția contractuală  de 

execuție 

Gradația Nivelul studiilor Gradul sau treapta Salariul de bază - lei 

1 Bibliotecar 5 S IA 4545 

2 Asistent personal 0 M/G - 2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 

 

 

 

Situația valorii brute a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție  
 

 

Nr.  

crt. 

Funcția Tipul Baza legală Baza de calcul Valoare 

-lei- 

1 Consilier clasa I, grad 

profesional superior, gradația 4 

Majorare a 

salariului de bază  

pentru activitatea de 

control financiar 

preventiv 

 

art. 15 din Legea nr. 

153/2017 

Salariul de bază 699 

2 Paznic norma intreaga spor pentru munca 

prestata in timpul 

noptii  

 

art. 20 din Legea nr. 

153/2017 

Salariul de bază 582 

 

 

 

 


