
MUNICIPIUL MARGHITA 
Județul Bihor 
Nr. 8252/30.09.2020 

TRANSPARENŢA VENITURILOR SALARIALE 
 

Lista funcțiilor din administrația publică locală Marghita, din categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 din legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

- Publicată în data de 30 septembrie 2020   - 
 

Nr. crt. Funcția indemnizația 
de încadrare 

/ 
indemnizația 

lunară/  
salar de bază 

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 

valoarea anuală a 
voucherelor de 
vacanţă care 

urmează să fie 
acordate pentru o 

perioadă lucrată de 
un an, precum şi 

baza legală a 
acordării acestora 

valoarea anuală a 
indemnizaţiei de hrană 

care urmează să fie 
acordată pentru o 

perioadă lucrată de un an, 
precum şi baza legală a 

acordării acesteia 

orice alte 
drepturi în 

bani şi/sau în 
natură, dacă 

este cazul, 
precum şi baza 

legală a 
acordării 
acestora 

 
 

orice informaţii cu 
privire la posibile 

limitări ale venitului 
salarial, precum şi 

baza legală a acestora 

 FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ       
1.  primar oras II 15600 

 
(12480+25% conform 

prevederilor 
Capitolului II, art. 4 

alin. 1) lit. e) din 
Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

    

2.  viceprimar oras II 13000 
 

(10400+ 25% 
conform prevederilor 
Capitolului II, art. 4 

alin. 1) lit. e) din 
Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

    

 FUNCȚII PUBLICE       
1.  secretar general al unității administrativ-

teritoriale 
10400  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
  limitare indemnizație 

viceprimar 
arhitect sef       

2.  Director adjunct,  contabil șef, inginer șef, şef 
sector, director executiv adjunct,       grad II 

10400 
 

(10035+majorare 
conform prevederilor 
Capitolului II, art. 4 

alin. 1) lit. e) din 
Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

  limitare indemnizație 
viceprimar 



3.  Şef serviciu,  arhitect şef la nivel oraş,         grad I 8608  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 

nr.54/2017 

  

4.  Şef serviciu,  arhitect şef la nivel oraş,         grad 
II 

9143 
 

 1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

5.  Şef serviciu,  arhitect şef la nivel oraş,         grad 
II 

10400 
 

(majorare 10% 
cf.art.15 Legea 

nr.153/ 2017+30% 
conform prevederilor 
Capitolului II, art. 4 

alin. 1) lit. e) din 
Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

  limitare indemnizație 
viceprimar 

6.  Auditor,              grad profesional superior - 
gradația 5 

8333   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

7.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice,  expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 2 

9404  (6269+50% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

8.  Consilier, consilier juridic, expert, consilier 
achizitii publice , inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 3 

6583   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

9.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 4 

10122  (6748+50% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

+indemniz. de hrană 
conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

10.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 5 

10376  (6917+50% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

   

11.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice, expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 5 

8993  (6917+30% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  



privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

12.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 5 

9892 
 

(7609+30% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

13.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 5 

8301 
 

(6917+20% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

14.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional superior – gradația 5 

7609  (6917+majorare 10% 
cf.art.15 Legea 

nr.153/ 2017-692 lei) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

15.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional principal  – gradația 3 

      

16.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional principal  – gradația 4 

5691  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

17.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional principal  – gradația 5 

5834  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

18.  polițist local I;                     grad profesional 
principal -  gradația 5 

5834  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

19.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice,  expert, inspector;                     grad 
profesional asistent – gradația 1 

4748 
 

(3956 +20% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

20.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional asistent – gradația 0 

3680  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

21.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional asistent – gradația 2 

5401 
 

(4154+20% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  



prestată în proiecte 
finanţate din fonduri 

europene) 
22.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 

publice , expert, inspector;                     grad 
profesional asistent – gradația 3 

4362  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

23.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector;                     grad 
profesional asistent – gradația 4 

      

24.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector, grad profesional 
asistent – gradația 5 

4584  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

25.  polițist local I;                     grad profesional 
principal -  gradația 2 

5287  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

26.  polițist local I;                     grad profesional 
superior -  gradația 5 

6917  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

27.  Consilier, consilier juridic, consilier achizitii 
publice , expert, inspector, grad profesional 
principal– gradația 1 

      

28.  Referent;        grad profesional superior, gradația 
5 

4391  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

nr.142/2019 

  

29.  polițist local III;        grad profesional superior, 
gradația 3 

4178 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

30.  polițist local III;        grad profesional principal, 
gradația 3 

4020 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

31.  polițist local III;        grad profesional principal, 
gradația 2 

3828 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

32.  polițist local III;        grad profesional principal, 
gradația 1 

      

33.  polițist local III;        grad profesional asistent, 
gradația 0 

3301 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

34.  polițist local III;        grad profesional asistent, 
gradația 1 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

35.  polițist local III;        grad profesional asistent, 
gradația 2 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

36.  polițist local III;        grad profesional asistent, 
gradația 3 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

37.  polițist local III;        grad profesional asistent, 
gradația 4 

4012 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

38.  polițist local III;        grad profesional asistent, 
gradația 5 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

39.  polițist local III;        grad profesional debutant, 
gradația 0 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 

  



Legea nr.153/2017 nr.54/2017 
40.  polițist local III;        grad profesional debutant, 

gradația 1 
 25% spor af.ore 

noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

41.  polițist local III;        grad profesional debutant, 
gradația 2 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

42.  polițist local III;        grad profesional debutant, 
gradația 3 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

43.  polițist local III;        grad profesional debutant, 
gradația 4 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

44.  polițist local III;        grad profesional debutant, 
gradația 5 

 25% spor af.ore 
noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

 480 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

  
FUNCȚII CONTRACTUALE 

      

1.  Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu            
grad II 

      

2.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 0 

      

3.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 1 

      

4.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 2 

5035 
 

 1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

5.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 2 

      

6.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 3 

      

7.         
8.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 

revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 4 

6504 
 

(5420+20% conform 
prevederilor 

Capitolului II, art. 4 
alin. 1) lit. e) din 

Regulamentul-cadru 
privind activitatea 
prestată în proiecte 

finanţate din fonduri 
europene) 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

9.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul IA, gradația 5 

5556  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

10.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul I, gradația 0 

      

11.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul I, gradația 1 

      

12.  Consilier, expert, inspector de specialitate,       



revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul I, gradația 2 

13.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul I, gradația 3 

      

14.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul I, gradația 4 

      

15.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul I, gradația 5 

      

16.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul II, gradația 0 

      

17.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul II, gradația 1 

      

18.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent 
de specialitate, inspector casier;                   gradul 
II, gradația 2 

      

19.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul II, gradația 3 

      

20.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul II, gradația 4 

      

21.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   gradul II, gradația 5 

      

22.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   debutant, gradația 0 

      

23.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   debutant, gradația 1 

      

24.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   debutant, gradația 2 

      

25.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   debutant, gradația 3 

      

26.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   debutant, gradația 4 

      

27.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, 
inspector casier;                   debutant, gradația 5 

      

28.  Consilier juridic                          gradul I, gradația 
3 

      

29.  Consilier juridic                          gradul I, gradația 
4 

      

30.  Consilier juridic                          gradul I, gradația 
5 

      



31.  Tehnician-economist, secretar superior, interpret 
relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, 
inspector, referent, subinginer, arhivist;   SSD,    
gradul IA, gradația 5 

4862  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

32.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; M, 
treapta IA, gradația 0                                                                  

      

33.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; M, 
treapta IA, gradația 1                                                                  

      

34.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; M, 
treapta IA, gradația 2 

      

35.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; M, 
treapta IA, gradația 3 

      

36.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; M, 
treapta IA, gradația 4 

      

37.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; M, 
treapta IA, gradația 5 

4445  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

38.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  M; 
treapta I, gradația 0            

      

39.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  M; 
treapta I, gradația 1            

      

40.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  M; 
treapta I, gradația 2          

3601  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

41.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  M; 
treapta I, gradația 3           

      

42.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  M; 
treapta I, gradația 4            

      

43.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  M; 
treapta I, gradația 5           

      

44.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; 
treapta II, gradația 0 

      

45.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; 
treapta II, gradația 1 

      

46.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; 
treapta II, gradația 2 

      

47.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; 
treapta II, gradația 3 

      

48.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; 
treapta II, gradația 4 

      

49.  Referent, inspector, arhivar, referent casier; 
treapta II, gradația 5 

      

50.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;               
debutant 

      

51.  Administrator  I  M; gradația 5                              4445  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

52.  Administrator  I  M; gradația 3                             4230  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

53.  Casier, magaziner, gradația 0       
54.  Casier, magaziner, gradația 1       
55.  Casier, magaziner, gradația 2       
56.  Casier, magaziner, gradația 3       



57.  Casier, magaziner, gradația 4       
58.  Casier, magaziner, gradația 5 3474  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

59.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier, gradația 0 

      

60.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier, gradația 1 

      

61.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier, gradația 2 

      

62.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier, gradația 3 

      

63.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier, gradația 4 

      

64.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 
manipulant bunuri, curier, gradația 5 

3474   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

65.  paznic, gradația 0       
66.  paznic, gradația 1       
67.  paznic, gradația 2 3148 25% spor af.ore 

noapte – art.20 din 
Legea nr.153/2017 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

375 lei/luna -normă de 
hrană conform HCL 
nr.54/2017 

  

68.  paznic, gradația 3       
69.  paznic, gradația 4       
70.  paznic, gradația 5       
71.  Îngrijitor, gradația 0       
72.  Îngrijitor, gradația 1       
73.  Îngrijitor, gradația 2 3148  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

74.  Îngrijitor, gradația 3 3306 
(1653 – ½ 

norma) 

 1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

75.  Îngrijitor, gradația 4 3389  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

76.  Îngrijitor, gradația 5 3474  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

77.  Şofer I, gradația 0       
78.  Şofer I, gradația 1       
79.  Şofer I, gradația 2       
80.  Şofer I, gradația 3       
81.  Şofer I, gradația 4 3795  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

82.  Şofer I, gradația 5       
83.  Muncitor calificat  III, gradația 0       
84.  Muncitor calificat  III, gradația 1       
85.  Muncitor calificat  III, gradația 2       
86.  Muncitor calificat  III, gradația 3       
87.  Muncitor calificat  III, gradația 4       
88.  Muncitor calificat  III, gradația 5 3780  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 

  



nr.142/2019 
89.  Muncitor calificat  IV, gradația 0       
90.  Muncitor calificat  IV, gradația 1       
91.  Muncitor calificat  IV, gradația 2 3399  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
   

92.  Muncitor calificat  IV, gradația 3 3569  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

93.  Muncitor calificat  IV, gradația 4       
94.  Muncitor calificat  IV, gradația 5 3751  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

95.  Muncitor necalificat I, gradația 0       
96.  Muncitor necalificat I, gradația 1       
97.  Muncitor necalificat I, gradația 2 2896  1450 lei-dispoziție 

primar nr. 453/2019 
347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

98.  Muncitor necalificat I, gradația 3 3041   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

99.  Muncitor necalificat I, gradația 4       
100.  Muncitor necalificat I, gradația 5 3196   347 lei/luna –indemniz. de 

hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

101.  director biblioteca I 4573   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

102.  bibliotecar M IA, gradatia 5 4277   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

103.  Cresa de copii: 
-asistent medical PL, principal  

4859 15% -spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-729 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

104.  -îngrijitoare, gradația 2 2631 15% -spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-290 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

105.  -îngrijitoare, gradația 4 3185 15% -spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-308 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

106.  -îngrijitoare, gradația 1 2818 15% -spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-285 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

107.  -îngrijitoare, gradația 5 3265 15% -spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-315 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

108.  -bucătăreasă, gradația 5 
 

2912  1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

109.  Asistență medicală în unități de învățământ: 
-medic  specialist 

12083 15%- spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-1812 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

110.  -asistent medical, PL, principal, gradația 2 4403  15% spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-660 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  



111.  -asistent medical, PL, principal, gradația 4 4740 15% spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-711 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

112.  -asistent medical, PL, principal, gradația 5 4859 15% spor cond. -înc. 
psih.- Legea 
nr.250/2016-729 lei 

1450 lei-dispoziție 
primar nr. 453/2019 

347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

113.  asistent personal, gradația 0 2232   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

114.  asistent personal, gradația 1 2385   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

115.  asistent personal, gradația 2 2452   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

116.  asistent personal, gradația 3 2575   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

117.  asistent personal, gradația 4 2641   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

118.  asistent personal, gradația 5 2707   347 lei/luna –indemniz. de 
hrană conform disp.  Primar 
nr.142/2019 

  

119.  consilier local 1248      
 
 
 
 
            PRIMAR,                                                          Secretar general UAT,                                 

Zoltan-Ladislau POCSALY                                           jr. Cornelia DEMETER                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ü În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus 
cuprinde lista funcţiilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Marghita, cu 
următoarele precizări:  
a) salariul de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, conform tabelului de mai sus; 
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: 

Ø conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe 
perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, numărul de beneficiari 
este prevăzut în tabelul de mai sus; 

Ø conform H.G. nr. 751 din 20 septembrie 2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care 
beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, 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, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  

Ø conform art. 20, alin.(1) din Legea nr. 153/2017, 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 (conform art. 16 din Legea nr. 153/2017), 
personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, 
cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Această majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat 
activitatilor pentru fiecare proiect. 

                                    Indemnizatia lunară a primarului si indemnizaţiile lunare ale viceprimarilor au fost majorate cu 25% având în vedere 
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile 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. 

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza 
legală a acordării acestora: 

Ø conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, modificată prin OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative "  

. Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020, valoarea se mentine la nivelul din 
anul 2019" -în valoare de 1450 lei pentru un salariat; 

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală 
Ø conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, modificată prin OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative”  
. Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, valoarea indemnizației de hrană se 

menține la nivelul din anul 2019” , reprezentând a 12-a parte din doua salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Aceasta se 
acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară. 

(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora: 
Ø conform art.11, alin. 4) din legea nr. 153/2017, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la 

alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli; 

Ø conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 
inclusive 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. 

Ø conform art. 34, alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, modificată prin OUG nr.1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative conform căruia, alin (2), începând cu 1 ianuarie 2020, 
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut lunar, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat 
pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

 
Ø prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizațiile lunare 
pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea- cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019. 
 


