
 

 

Judeţul Teleorman 

Municipiul  Turnu Măgurele                     

31.03.2022 

 

INDEMNIZAȚII PRIMAR ȘI VICEPRIMAR 

 

SALARIU ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

 

 

 

 

 

Grilă de salarizare 

 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din 

Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, al Consiliului local al municipiului 

Turnu Măgurele şi al celorlalte servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turnu 

Măgurele aplicabilă la data de 31.03.2022 

 

Personal contractual de execuţie 

 

 
Nr. crt.  Functia  Nivelul 

studiilor  

Salarii de bază – lei  

Gradaţia 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 2550 

 3 Referent IA  M 2828 

Nr. 

crt. 

Funcția Coeficient corespunzător 

indemnizației persoanelor alese 

(municipii cu 20.001 până la 

50.000 locuitori) 

Indemnizație lunară 

conform Legii 

153/2017( sal. minim 

pe economie X 

coeficient) ( lei) 

Majorare de 25% pentru 

implementare proiecte 

finanțate 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. 

Funcția  Salariu - lei 

1. Administrator public 11.329 



 I  M 2610 

 II  M 2550 

 debutant  M 2550 

  4 Magaziner  M/G 2550 

 5 Portar, curier  M; G 2550 

 6 Bucatar M; G 2550 

 7 Îngrijitor  M/G 2550 

 8  Şofer I  M; G 2881 

 9 Muncitor calificat I  M; G 2550 

 10 Muncitor necalificat I M/G 2550 

 

                                                   Personal contractual de conducere 

                    

Nr.crt 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Salarii de 

bază lunar – 

lei 

Gradaţia la 

nivel maxim 

1  Şef serviciu  S 7014 

2 Şef formaţie muncitori M 3879 

 

                                                            Funcţii publice de execuţie 

Nr.crt.  Functia  
Nivelul 

studiilor  

Salarii de 

bază – lei  

Gradaţia 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 2550 

4  Referent; grad profesional superior  M 2828 

grad profesional principal  M 2610 

grad profesional asistent  M 2550 

grad profesional debutant  M 2550 

                                                

                                                   Funcţii publice de conducere 

Nr.crt. Functia Nivelul 

studiilor 

Salarii de bază lunar – lei 

Gradaţia la nivel maxim 

1 Secretar al unităţii 

administrativ-

teritoriale 

S 8881 

2 Arhitect-Şef  S 8374 

3 Şef serviciu S 7014 

 

Notă: 

1. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt la  gradaţia 0.  

2. Salariul de bază rezultă din înmulțirea salariului din grilă la gradația 0 cu coeficienții menționați în 

Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, corespunzători 

vechimii în muncă.  

3. În salariul de bază pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în 

muncă, la nivel maxim. 

4. 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.  

5. Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, 

beneficiază de majorarea salariilor de bază, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care 

este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare 

proiect.  

6. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, 

beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.   

7. Salariații beneficiază de indemnizatie de hrană  - 347 lei/lunar potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din 

O.U.G. 114/2018 și se acordată proporțional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioară. 

8.  Salariații beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei conform OUG nr.114/2018. 

 

 

 

 

PRIMAR, 
CUCLEA DĂNUȚ 

 
 


