
PRIMĂRIA ~RAŞ BREZOI 
JUDEŢUL V ALCEA 

PUBLICA ŢIE PRIVIND TRANSPARENT A VENITURILOR SALARIALE 
ORAŞ BREZOI 

a) Funcţii de demnitate publică alese 

Nr.crt. FUNCTIA Indemnizaţia lunară- Sporuri-Iei 
Iei Conf.art.6 din 

Regulamentul-
Cadru aprobat prin 
H.G.nr.325/2018 

1---------l---------------------·----- -··-----··~~~-·-··-----~~--~·-·--

j_l5%) 
1. Primar 10450 1568 
2. Viceprimar 8550 1283 

--~-·--·-·~·--··----

3 Consilier lo cal 941 -
.-.---·-··~-····- ···-- -··'"··--·~···-~-~---··-~--~·---~----

b) Functii publice de conducere 
Nr.crt. FUNCfiA Gradul Stud Gradaţia Salariul de 

profesional bază-Iei 

1. Secretar u.a.t. Il s 5 8146 
2. Şef serviciu li s 5 7386 
3. Arhitect şef I s 5 6875 

c) Functii publice penerale de executie , 
""" 

Nr.crt. FUNCŢIA Gradul Studii Gradaţia Salariul de 
profesional bază-lei 

-------··-~ -----------

1. Auditor supenor s o 5019 
- -~---

2. Consilier, consilier supcnor s o 4015 
juridic, inspector 

3. Consilier, consilier principal s o 3514 
juridic, inspector 

4. Consilier, consilier asistent s o 3011 
juridic, inspector 

-------

5. Consilier, consilier debutant s o 2510 
juridic, inspector 

6. Referent de supenor SSD o 2510 
specialitate 

7. Referent supenor M o 2510 



d) Functii de executie pe grade si trepte profesionale, personal contractual 
' 

Nr.crt. FUNCŢIA Grad/treapta Studii Gradaţia Salariul de 
profesională bază-lei 

1. Inspector de 1 s o 3088 
specialitate 

2. Consilier IA SSD o 2610 
-·- ----·-----

3. Referent IA M o 2510 
---·- ------· 

4. Administrator 1 M o 2409 
~-----~- --·--·-

5. Bibliotecar IA M o 2810 
-

6. Casier M o 2409 
7. Referent casier I M o 2409 

--~- ···--·-·· 

8. Şofer I G () 2309 
--··-·--·---~···----

9. Muncitor calificat I G o 2309 
-~---- .. -----·-···-·---.... ~ 

10. Muncitor calificat III G o 2108 
----·-- -~-----------------· -~-~--------- .. ~--·-··~------~··-·----

11. Muncitor calificat IV G o 2008 
----~- -- -------------··-··--··-·······-- ~-------

12. Ingriji tor G o 2008 
·---------- ............ ~-······-····-····- -·-·--- -------- ~-----·-·------

13. Muncitor I G o 2008 
necalificat 

----·-- ---
14. Paznic G o 2008 

--··-·---

15. Asistent M () 1900 
social(îngrij itor la 
domiciliu 

---·-··-----------· ·----------------------
16. Asistent personal G/M o 1900 

-- -··---··--------··-·-· 

17. Medic specialist s o 9702 
18. Asistent medical PL o 3850 

---------------·-- - ---~---·------- --· 

19 Mediator sanitar M o 2011 
--~----··-·--··-·-········-

Nota: !.Salariile de bază prevăzute la gradaţia O sunt m<:ţjorate cu cote procentuale 
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă prevăzute la art.l O din Legea 
111'.153/2017. 

2.Avand în vedere punctul 12 lit.i din O.U.G.nr.91/2017 coroborat cu art.60 din 
Legea nr.227 /2015 pentru funcţia contractuală de muncitor necalificat treapta 
profesională 1, gradaţia O (acolo unde este cazul), salariul de bază este 2064 . 

3.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.153/20 17. 

4.Personalul nominalizat în echipele de proiecte JJnanţate din fonduri europene 
nerambursabile, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, 

beneficiază de o m~jorarea a salariilor de bază cu până la 50%, în funcţie de timpul 
efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului conform art.4 din Regulamentul-Cadru 
aprobat prin H.G.nr.325/2018. 



5.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 conform art.20 din 
Legea nr.153/2017. 

6.Valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o 
perioadă lucrată de un an este de 1450 lei, conform art.9 alin (3) din O.U.G. nr. 90/2017. 

7.Suspendarea acordării sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă-15% 
pentru anul2018 conform Dispoziţiei nr.Jl/25.01.2018. 
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