
 
 
Jude ul Teleorman 
Municipiul  Turnu M gurele 
 
 

INDEMNIZA II PRIMAR I VICEPRIMAR 

SALARIU ADMINISTRATOR PUBLIC 
 
 
 
 
 
 

Gril  de salarizare 
 pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul familiei ocupa ionale „Administra ie” din 
Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu M gurele, al Consiliului local al municipiului 
Turnu M gurele i al celorlalte servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turnu 

gurele aplicabil  începând cu data de 01.01.2018 
 

Personal contractual de execu ie 
 

 Nr. crt. Functia  Nivelul 
studiilor  

Salarii de baz  – lei 
Grada ia 0 

 1 Consilier, inspector de specialitate, 
referent de specialitate, gradul IA  

S 4331 

 gradul I  S 3715 

 gradul II  S 3226 

 debutant  S 2719 

 2 Inspector, referent, subinginer,  
gradul IA  

SSD 3516 

 gradul I  SSD 3118 

 gradul II  SSD 2719 

 debutant  SSD 2410 

 3 Referent IA  M 2828 

 I  M 2610 

Nr. 
crt. 

Func ia Coeficient corespunz tor 
indemniza iei persoanelor 
alese (municipii cu 20.001 
pân  la 50.000 locuitori) 

Indemniza ie lunar  
conform Legii 
153/2017( sal. 
minim pe economie 
X coeficient) ( lei) 

Majorare de 25% pentru 
implementare proiecte 
finan ate din fonduri 
europene nerambursabile, 
conform Legii153/2017  
(lei) 

1. Primar 6,5 13.520 3.380 
2. Viceprimar 5,5 11.440 2.860 

Nr. 
crt. 

Func ia  Salariu - lei 

1. Administrator public 11.329 



 II  M 2410 

 debutant  M 2211 

  4 Magaziner  M/G 2193 

 5 Portar, curier  M; G 2066 

 6 Bucatar M; G 2175 

 7 Îngrijitor  M/G 2066 

 8  ofer I  M; G 2881 

 9 Muncitor calificat I  M; G 2175 

 10 Muncitor necalificat I M/G 2011 

 
                                                   Personal contractual de conducere 

                    
Nr.crt Func ia  

Nivelul 
studiilor 

Salarii de 
baz  lunar – 
lei 
Grada ia la 
nivel maxim 

1  ef serviciu  S 7014 

2 ef forma ie muncitori M 3879 

 
                                                            Func ii publice de execu ie 

Nr.crt.  Functia  Nivelul 
studiilor  

Salarii de 
baz  – lei  
Grada ia 0 

1  Auditor, grad profesional superior  S 4386 

grad profesional principal  S 4005 

grad profesional asistent  S 3625 

2  Consilier, consilier juridic, inspector; 
grad profesional superior  

S 4331 

grad profesional principal  S 3715 

grad profesional asistent  S 3226 

grad profesional debutant  S 2719 

3  Referent de specialitate; grad 
profesional superior  

SSD 3516 

grad profesional principal  SSD 3118 

grad profesional asistent  SSD 2719 

grad profesional debutant  SSD 2410 



4  Referent; grad profesional superior  M 2828 

grad profesional principal  M 2610 

grad profesional asistent  M 2410 

grad profesional debutant  M 2211 

                                                
                                                   Func ii publice de conducere 

Nr.crt. Functia Nivelul 
studiilor 

Salarii de baz  lunar – lei 
Grada ia la nivel maxim 

1 Secretar al unit ii 
administrativ-
teritoriale 

S 8881 

2 Arhitect- ef  S 8374 
3 ef serviciu S 7014 

 
Not : 
1. Salariile de baz  pentru func iile de execu ie sunt la  grada ia 0.  
2. Salariul de baz  rezult  din înmul irea salariului din gril  la grada ia 0 cu coeficien ii men iona i în 
Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, corespunz tori 
vechimii în munc .  
3. În salariul de baz  pentru func iile de conducere este inclus  grada ia aferent  tran ei de vechime în 
munc , la nivel maxim. 
4. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, î i desf oar  activitatea între orele 22,00 i 
6,00 beneficiaz , pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestat  în timpul nop ii 
de 25% din salariul de baz , dac  timpul astfel lucrat reprezint  cel pu in 3 ore de noapte din timpul 
normal de lucru.  
5. Personalul nominalizat în echipele de proiecte finan ate din fonduri europene nerambursabile, 
beneficiaz  de majorarea salariilor de baz , cu pân  la 50%, indiferent de num rul de proiecte în care 
este implicat. Aceast  majorare se aplic  propor ional cu timpul efectiv alocat activit ilor pentru fiecare 
proiect.  
6. Personalul care exercit  activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, 
beneficiaz  de o majorare a salariului de baz  cu 10%.   
7. Salaria ii beneficiaz  de indemnizatie de hran   - 347 lei/lunar potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din 
O.U.G. 114/2018 i se acordat  propor ional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioar . 
 
 
 
 

PRIMAR, 
CUCLEA D NU  

 


