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LISTA TUTUROR FUNCfIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARIEI COMUNEI CHILIA VECHE , PRECUM SI DREPTURILE
SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII Nr.153/2017

In baza articolului 33 din Legea nr.153/2017 privind transparenta veniturilor salariale ,
tabelul de mai jos cuprinde lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Chilia Veche , tin and cont de urmatoarele ;
a) Salariul de baza , indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara .

b) Tipul, baza de calcul, cota procentuala,valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor ,
adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie , precum si baza legala a
acordarii acestora .

- Conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercita activitate de control
financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de 0 majorare a
salariului de baza de 10%.
- Conform art.20, alin.(I) din Legea nr.153/2017, personalul care, potrivit programului
normal de lucru, i~i desIa~oara activitatea intre orele 22,00 ~i 6,00 beneficiaza,
pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul
noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia
de incadrare, daca timpul astfellucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din
timpul normal de lucru.
c) Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru 0 perioada
lucrata de un an, precum ~i baza legala a acordarii acestora; - NU ESTE CAZUL
d) Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru 0 perioada

lucrata de un an, precum

~i

e) Orice alte drepturi in bani

baza legala a acordarii acesteia;- NU ESTE CAZUL

~i/sau

in natura, daca este cazul, precum
acordarii acestora; - NU ESTE CAZUL

~i

baza legala a

~i baza legala
a acestora.
- Conform art.1l, alin(4) din Legea nr.153/2017-nivelul veniturilor salariale se
stabilieste , in conditiile prevazute la alin(l)si (3), fara a depasi nivelul
indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, cu incadrarea in cheltuielile de
personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.
- Conform art.25 alin(l) din Legea nr.153/2017, suma sporurilor , compensatiilor ,
adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor , inclusive cele pentru hrana si
vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu
poate depasi 30% din sum a salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare.

f) Orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum

