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Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al Primarului oraşului 

Lipova, serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale 
subordonate Consiliului local Lipova și drepturile salariale stabilite 

conform Legii nr.153/2017, începând cu 01.01.2022 
 
 

Funcția  Indemnizația lunară stabilită 
conf. art.13 alin.1 din Legea 

nr.153/2017 
  

Majorare 25% conf. 
art.1, alin.2 din 

Legea nr.153/2017 
 

Primar 12480 3120 

Viceprimar 10400 2600 

 
         

FUNCȚIA  Grad/TP Studii 

salar grilă 

minim maxim 

Administrator public  S 7100 13000 

Funcționari Publici 

Funcții publice de conducere 

Secretar general U.A.T.   S 7100 10000 

Șef Serviciu I S 6500 6960 

Șef Serviciu II S 5600 6450 

Șef Birou I S 6300 6790 

Șef Birou II S 5500 6240 

Funcții publice de execuție*    

Auditor Clasa I gr. superior S 3800 5590 

consilier/inspector Clasa I gr. superior S 3600 5080 

consilier/inspector Clasa I gr. principal S 3200 4850 

consilier/inspector Clasa I gr. asistent S 3000 4190 

consilier/inspector 
Clasa I gr. 
debutant S 3000 3500 

referent 
Clasa III gr. 
superior M 2900 4050 

polițist local Clasa I gr. superior S 3600 5080 

polițist local Clasa I gr. principal S 3200 4850 

polițist local Clasa I gr. asistent S 3000 4190 

polițist local 

Clasa I gr. 

debutant S 2650 

 

2990 

polițist local 

Clasa III gr. 

superior M 2900 

 

4050 
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polițist local 
Clasa III gr. 
principal M 2750 

 
3540 

polițist local 
Clasa III gr. 
asistent M 2600 

 
2830 

polițist local 
Clasa III gr. 
debutant M 2550 

 
2600 

Personal contractual 

Posturi de conducere 

Director  I S 6600 7200 

Director  I SSD 6000 6600 

Șef Serviciu  I S 6500 6960 

Șef Serviciu   II S 5500 6450 

Șef Birou  I S 6300 6790 

Șef Birou  II S 5500 6240 

Posturi de execuție* 

Consilier primar IA S 3600 5080 

inspector de specialitate/ 

referent de specialitate  I S 3200 4850 

inspector de specialitate/ 

referent de specialitate  II S 3000 4190 

referent II M 2600 2830 

Șofer  I M 2800 3600 

Munc. calificat I M 2800 3360 

Agent agricol  G 2600 3000 

Munc. necalif.   G 2550 2600 

    

  

Salariul de bază pentru funcţiile de conducere 
     Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei 
publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile 
corespunzătoare activităţii desfăşurate. În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la 
gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel 
maxim. 
 
*Toate funcțiile/posturile de execuție salariul din grilă se majorează în funcție de gradația de 
vechime  

 

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele 

procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a)gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în 
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

  

b)gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 

procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

  

c)gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

  

d)gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

  

e)gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 
 
 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a 

acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. 
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 Personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, 
pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a 
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 

50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute 
corespunzător în fişa postului, după cum urmează: 

a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%; 
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%; 
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%; 
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%; 
e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%. 

 
 

 Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în 
grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul 

programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de 
funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data 
de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, 
solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 
28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 
25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
 

 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, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de 
încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de 
lucru. 

 
 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, care cuprinde şi 
majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 La stabilirea salariilor de bază lunare, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor 

de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, se va avea în 
vedere următoarele criterii generale: 

     a) cunoştinţe şi experienţă; 
     b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor; 
     c) judecata şi impactul deciziilor; 
     d) responsabilitate, coordonare şi supervizare; 
     e) dialog social şi comunicare; 

     f) condiţii de muncă; 
     g) incompatibilităţi şi regimuri speciale. 
 

 

Întocmit, 

Compartimentul Resurse Umane și Salarizare 
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