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Serviciul Resurse Umane 

 

Nr. 25539/31.03.2021 
 
 

LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ARAD  
ȘI DREPTURILE SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII NR. 153/2017 

 
 
 

1. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ 
 

 

Nr. 
crt. 

Funcția Indemnizația lunară stabilită conform art. 13 
alin. (1) din Legea nr. 153/2017, cu 

modificările și completările ulterioare (lei) 

Majorare 25% cf. art. 16 alin. (2) din 
Legea nr. 153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare (lei) 

Indemnizația lunară majorată ca urmare a 
implementării de proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile de către 
instituție, cf. art. 16 alin. (2) din Legea nr. 
153/2017, cu modificările și completările 

ulterioare (lei) 

1 Primar 18.720  4680 23.400 

2 Viceprimar 16.640 4160 20.800 

 
 
 

2. ADMINISTRATOR PUBLIC 
 
 

Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariul de bază (lei) 
1
 

1 ADMINISTRATOR PUBLIC S 13.104 

 
 
 

                                                 
1
 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. 
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3. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 

 

Nr. 
crt. 

Funcția publică de conducere 
Nivelul 

studiilor 
Salariul de bază - lei 

1 Secretar general   11378 

2 Director general  

S 

10774 

3 Arhitect-şef 10150 

4 Director executiv 

10.459  
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 951 lei, acordată pe perioada exercitării 

activității de control financiar preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

9508 

5 Director executiv adjunct 

9839 
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 895 lei, acordată pe perioada exercitării 

activității de control financiar preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

8944 

6 Şef serviciu 

9228  
(salariul de bază include indemnizația lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 950 lei, 

conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 

9106 
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 828 lei, acordată pe perioada exercitării 

activității de control financiar preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

8278 

7 Şef birou 

8979 
(salariul de bază include indemnizația lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 950 lei, 

conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017) 

8832 
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 803 lei, acordată pe perioada exercitării 

activității de control financiar preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

8029 

4. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 
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Nr. 
crt. 

Funcția publică de execuție Gradul profesional Clasa 
Nivelul 

studiilor 
Gradația de 

vechime 
Salariul de bază - lei  

1 Auditor 
superior I S 

5 6501 

4 6343 

0 5221 

principal I S 0 4992 

2 Consilier superior I S 

5 

7038  
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 640 lei, 
acordată pe perioada exercitării activității de control financiar 

preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

7036 
(salariul de bază majorat cu 639 lei, conform prevederilor  

Hotărârii Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de 
persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din 

salariul de bază/solda de funcție/indemnizația de încadrare, spor 
aplicat la salariul de bază acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

6398 

4 

6867 
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 625 lei, 
acordată pe perioada exercitării activității de control financiar 

preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

6242 

3 

6698 
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 609 lei, 
acordată pe perioada exercitării activității de control financiar 

preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

6089 
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0 5138 

principal I S 

5 6034 

4 5887 

3 5743 

2 5470 

0 4846 

asistent I S 

5 5698 

4 5559 

3 5423 

2 

6115 
(salariul de bază include indemnizația lunară pentru titlul ştiinţific 

de doctor în cuantum de 950 lei, conform art. 14 alin. (1) din Legea 
nr. 153/2017) 

5165 

1 4919 

0 4576 

debutant I S 

5 5413 

4 5281 

3 5152 

2 4907 

1 4673 

0 4347 

3 Consilier achiziții publice 

superior I S 
5 6398 

4 6242 

principal I S 2 5470 

asistent I S 
3 5423 

1 4919 
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0 4576 

4 Consilier juridic 

superior I S 

5 

7038 
(salariul de bază include majorarea cu 10%, respectiv cu 640 lei, 
acordată pe perioada exercitării activității de control financiar 

preventiv, conform art. 15 din Lg. nr. 153/2017) 

4 6242 

0 5138 

principal I S 

5 6034 

2 5209 

0 4846 

asistent I S 

4 5559 

3 5423 

2 5165 

1 4919 

0 4576 

debutant I S 0 4347 

5 Polițist local 

superior I S 

5 6398 

4 6242 

3 6089 

0 5138 

principal I S 

5 6034 

4 5887 

3 5743 

2 5470 

0 4846 

asistent I S 

5 5698 

4 5559 

3 5423 
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2 5165 

0 4576 

debutant I S 

2 4907 

1 4673 

0 4347 

6 Referent de specialitate superior II SSD 5 4921 

7 Polițist local 

superior III M 

5 4739 

4 4624 

3 4511 

2 4296 

0 3806 

principal III M 

4 4497 

3 4388 

2 4179 

1 3980 

0 3702 

asistent III M 

4 4396 

3 4289 

2 4085 

1 3890 

0 3619 

8 Referent superior III M 
 

5 
 

5237 
(salariul de bază majorat cu 498 lei, conform prevederilor  

Hotărârii Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de 
persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din 

salariul de bază/solda de funcție/indemnizația de încadrare, spor 
aplicat la salariul de bază acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

4739 
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5. FUNCȚII DE CONDUCERE ÎN REGIM CONTRACTUAL 
 

 

Nr. 
crt. 

Funcția de conducere Nivelul studiilor Salariul de bază - lei 

1 Şef serviciu S 7925 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 

4948 
(salariul de bază majorat cu 437 lei, conform prevederilor  

Hotărârii Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de 
persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din 

salariul de bază/solda de funcție/indemnizația de încadrare, spor 
aplicat la salariul de bază acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

2 4296 

0 3806 

principal   3 4388 

asistent III M 
1 3890 

0 3619 

debutant III M 0 3515 
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6. FUNCȚII DE EXECUȚIE ÎN REGIM CONTRACTUAL 
 
 

Nr. 
crt. 

Funcția de execuție 
gradul profesional/ 

treapta 
profesională 

Nivelul 
studiilor 

gradația de 
vechime 

Salariul de bază - lei  

1 Inspector de specialitate 

IA S 

5 6242 

3 5941 

2 5658 

0 5013 

I S 

5 5983 

2 5423 

1 5165 

II S 0 4576 

debutant S 
3 5152 

0 4347 

2 Referent debutant SSD 1 3913 

3 Referent 

IA M 
5 4739 

0 3806 

debutant M 
2 3968 

0 3515 

4 Administrator  I M 5 4480 

5 Curier  M 5 4273 

6 Guard  M 

5 4273 

4 4169 

3 4068 

2 3874 
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7. FUNCȚII DE EXECUȚIE ÂN REGIM CONTRACTUAL DIN CADRUL CABINETELOR MEDICALE 
COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ PREUNIVERSITARĂ 

 

0 3432 

G 
5 4144 

4 4169 

7 Șofer I M/G 5 4273 

8 Muncitor calificat 
I M/G 

5 3626 

  0 2912 

9 Îngrijitor  M 5 3175 

Nr. 
crt. 

Funcția 
Gradul/treapta 
profesional(ă) 

Nivelul 
studiilor 

Gradația de 
vechime 

Salariul de bază - lei 

1 Asistent medical principal S 

5 

5756 
(salariul de bază majorat cu 617 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

3 

5478 
(salariul de bază majorat cu 587 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

2 
 
 

Asistent medical 
 
 

principal 
 
 

PL 
 
 

5 

5439 
(salariul de bază majorat cu 583 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

5425 
(salariul de bază majorat cu 569 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
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4 

5307 
(salariul de bază majorat cu 569 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

5293 
(salariul de bază majorat cu 555 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

3 

5177 
(salariul de bază majorat cu 555 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

2 

4924 
(salariul de bază majorat cu 522 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

0 

4368 
(salariul de bază majorat cu 468 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018)  

3 Asistent medical principal M 

5 

5370 
(salariul de bază majorat cu 575 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

0 

4312 
(salariul de bază majorat cu 462 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

4 Asistent medical  M 0 

4200 
(salariul de bază majorat cu 450 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
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5 Asistent medical debutant PL 0 

4200 
(salariul de bază majorat cu 450 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

6 Asistent medical  PL 

5 

5370 
(salariul de bază majorat cu 575 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

4 

5238 
(salariul de bază majorat cu 561 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

3 

5111 
(salariul de bază majorat cu 548 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

2 

4868 
(salariul de bază majorat cu 522 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

1 

4601 
(salariul de bază majorat cu 462 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

0 

4312 
(salariul de bază majorat cu 462 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
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7 Medic primar dentist  S 5 

17084 
(salariul de bază majorat cu 1830 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018 , spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

8 Medic primar  S 

4 

18901 
(salariul de bază include majorarea cu 2233 lei, conform prevederilor  

Hotărârii Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane 
cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de 
funcție/indemnizația de încadrare, spor aplicat la salariul de bază acordat la 

nivelul lunii decembrie 2018, precum și  majorarea cu 1786 lei, conform 
prevederilor  Hotărârii Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% 

aplicat la salariul de bază acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
 

16624 
(salariul de bază majorat cu 1742 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

 

0 

13720 
(salariul de bază majorat cu 1470 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

9 Medic specialist 
 

S 

5 

13531 
(salariul de bază majorat cu 1450 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

3 

12879 
(salariul de bază majorat cu 1380 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

2 

12204 
(salariul de bază majorat cu 1252 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
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    0 

10866 
(salariul de bază majorat cu 1164 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

10 Medic dentist 
 

S 

5 

8748 
(salariul de bază majorat cu 937 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

4 

8534 
(salariul de bază majorat cu 914 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

3 

9275 
(salariul de bază include indemnizația lunară pentru titlul ştiinţific de doctor 

în cuantum de 950 lei, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, 
precum și majorarea cu 892 lei, conform prevederilor  Hotărârii Guvernului 

României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază acordat la 
nivelul lunii decembrie 2018) 

 

2 

7889 
(salariul de bază majorat cu 809 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

0 

7025 
(salariul de bază majorat cu 753 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

11 Medic  S 

5 

8748 
(salariul de bază majorat cu 937 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 

2 

7930 
(salariul de bază majorat cu 850 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
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 Notă: Conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
referitor la transparenţa veniturilor salariale, facem următoarele precizări: 
 

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz: 
- indemnizația lunară a primarului și a viceprimarilor s-a stabilit în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 153/2017; 
- salariul de bază individual al administratorului public s-a stabilit de către primar, în condiţiile Legii nr. 153/2017. 
- salariile de bază ale salariaților aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad s-au stabilit în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 153/2017; 
- salariile de bază ale personalului medical din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Preuniversitară s-au stabilit în conformitate cu art. 38 din Legea nr. 

153/2017; 
- salariile de bază stabilite pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 153/2017. 
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza 

legală a acordării acestora; 
- personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform 

art. 15 din Legea nr. 153/2017. Numărul de beneficiari este prevăzut în anexele de mai sus, la fel și valoarea brută a sporului. 
- personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată (la nivelul unii decembrie 2018), dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 
153/2017. Numărul de beneficiari este prevăzut în anexele de mai sus. 

- personalul cu grad de handicap beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea 
categoriilor de persoane cu handicap care. 

- personalul din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Preuniversitară beneficiază de majorarea salariului de bază cu un spor de 12%, conform prevederilor lit. A 
din art. unic al Hotărârii Guvernului României nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 
concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și completările ulterioare 

- personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor 
pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, conform art. 20 alin. 
(1) din Legea nr. 153/2017. Beneficiarii sunt salariații din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări 1, Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări 2, Serviciului Circulație 
pe Drumurile Publice și Parcări 3, Serviciul Dispecerat și Monitorizare și Biroului Pază Bunuri și Valori – Direcția Generală Poliția Locală Arad. 

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora: 
- în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021, salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad nu au beneficiat de vouchere de vacanță.  

0 

7025 
(salariul de bază majorat cu 753 lei, conform prevederilor  Hotărârii 

Guvernului României nr. 153/2018, spor de 12% aplicat la salariul de bază 
acordat la nivelul lunii decembrie 2018) 
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    d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia: 
- în anul 2020, salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad beneficiază de indemnizație de hrană în valoare de 347 lei lunar, conform art. 18 din 
Legea nr. 153/2017,  excepţie făcând personalul poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de normă de hrană stabilită 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. 
   Indemnizaţiile de hrană se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017. 
   Indemnizaţia de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite. 
   Personalul Poliției Locale Arad beneficiază de norma de hrană nr. 1, nr.6 și nr. 12 "B" conform prevederilor anexei nr. 1 la Ordonanţa 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, 
conform prevederilor art. 35^1 din Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
României nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, conform 
prevederilor Ordinului nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 357/2014 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliției 
Locale Arad și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 90/2015 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Arad, 
după cum urmează: 
- alocaţia valorică zilnică a normei de hrană nr. 1 = 25 lei/zi – se acordă funcționarilor publici care ocupă funcții publice generale și personalului contractual; 
- alocaţia valorică zilnică a normei de hrană nr. 6 = 32 lei/zi – se acordă funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local; 
- alocaţia valorică zilnică a normei de hrană nr. 12 "B" = 5 lei/zi – normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi. 
    
 e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora: 
 

A. Consilierii locali: 
 Indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședință este de până la 10% din indemnizația 

lunară a primarului, acordat conform art. 40 din Legea nr. 153/2017, adică 1.872 lei brut. 
 

B. Membrii/secretarii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor: 
 Organizarea concursurilor de recrutare/promovare a funcționarilor publici 

Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, atât membrii cât și persoanele care asigură 
secretariatul acestor comisii beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform art. 42 din Hotărârea Guvernului 
României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 Organizarea concursurilor de proiecte de management pentru instituțiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad 
Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază 

de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, conform art. 52 din Ordonanța de Urgență nr. 189/2008 cu modificările și completările 
ulterioare.  
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 Membrii comisiei de disciplină și a comisiei paritare 
 Conform prevederilor art. 17 din HG. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii comisiei, secretarul comisiei, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă au dreptul la o indemnizație lunară de 1%, care se 
aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă în lunile în care comisia de disciplină își desfășoară activitatea, respectiv în lunile în care s-a efectuat cercetarea administrativă.  

 Conform prevederilor art. 33 din HG. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei paritare, președintele, membrii și secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar 
de 1% care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acodă doar în lunile în care comisia paritară își desfășoară activitatea. 

 Participarea în cadrul echipelor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile 
Persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de o majorare a salariilor de bază cu până la 

50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectelor, astfel: 
 până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%: 
 între 21 — 40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%; 
 între 41 — 60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%; 
 între 61 — 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%; 
 peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%. 

Aceste drepturi sunt stabilite prin Dispoziția nr. 1750/2018 cu respectarea prevederilor art. 16 alin (1) lit. a din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 si 5 din Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată 
în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. 
 
    f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora. 

 Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate 
în bugetele de venituri și cheltuieli, conform art. 11 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 şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 

 Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, 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, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2). 

 
 

Întocmit: șef serviciu Resurse Umane 
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