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MUNICIPIUL MARGHITA 
Județul Bihor 
Nr. 9918 / 21.09.2022 
 

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 

30 septembrie 2022 
 
 
 

Nr. crt. Funcția indemnizați
a de 
încadrare / 
indemnizați
a 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-
majorare salarială pentru persoanele 
nominalizate în echipe de proiecte; 
majorare pentru CFP 

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 – Anexa IX-lit. C din 
Legea nr.153/2017 

      

1.  primar oras II 12480  1872 lei - 15%  majorare cf.art.16 din 
Legea nr.153/ 2017, Dispoziția nr.20/2021) 

    

2.  viceprimar oras II 10400 2600 lei - 25%  majorare cf.art.16 din Legea 
nr.153/2017) 

    

FUNCȚII PUBLICE– art.11 din Legea nr.153/2017 
 

      

1.  Secretar general al unității administrativ-
teritoriale 

10400   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Limitare 
indemnizație 
viceprimar 10400 lei  

2.  arhitect sef 10400   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Limitare 
indemnizație 
viceprimar 10400 lei 

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

10328     vacant 

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

9410 941 lei-10% activitate CFP cf.art.15 din 
Legea nr.153/2017; 49 lei-20%  majorare 
cf. art.16 din Legea nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Limitare 
indemnizație 
viceprimar 10400 lei 

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

9410 990 lei - 30%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Limitare 
indemnizație 
viceprimar 10400 lei 

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

8849 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 
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7.  Şef serviciu,  arhitect şef la nivel oraş,         grad 
I 

9410 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

8.  Şef birou, şef oficiu       grad II 8849 885 lei - 10%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

  11680 lei/an -normă 
de hrană art.35^1din 
Legea nr.155/2010 

 

9.  Auditor, grad profesional superior- gradația 5 8577 1823 lei - 30%  majorare cf. art.16 din 
Legea nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Limitare 
indemnizație 
viceprimar 10400 lei 

10.  Auditor, grad profesional superior- gradația 5 
 

8577     vacant 

11.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior– gradația 2 

6449 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

12.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior– gradația 3 

6772 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

13.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior – gradația 3 

6772 3386 lei -50%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

14.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior – gradația 4 

6942 695 lei - 10%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

15.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior – gradația 4 

6942 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

16.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior – gradația 5 

7116 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

17.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
superior – gradația 5 

7116 712 lei-10% major. pt. activit. CFP cf. art.15 
din Legea nr.153/2017; 2349 lei -30% 
majorare cf. art.16 din Legea nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

18.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
superior – gradația 5 

7116 2135 lei -30%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017; / 2567 lei -40% majorare cf. 
art.16 din Legea nr.153/2017; 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

19.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
superior – gradația 5 

7116 2847 lei -40%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017;  

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

20.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
superior – gradația 5 

7116 3284 lei -50%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017; 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Limitare 
indemnizație 
viceprimar 10400 lei 

21.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
superior – gradația 5 

7116     vacant 

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

7116 -   11680 lei/an -normă 
de hrană art.35^1din 
Legea nr.155/2010 

 

23.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
superior – gradația 4 

6942     Temporar vacant 

24.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 

5442 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 
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principal  – gradația 2             
25.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 

publice, expert, inspector; grad profesional 
principal  – gradația 2 

5442 2177 lei - 40%  majorare cf. art.16 din 
Legea nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

26.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
principal  – gradația 3 

5715 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

27.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
principal  – gradația 5 

5416 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

28.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
principal  – gradația 5 

6005   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

29.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
principal  – gradația 5 

6005 1201 lei -20%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

30.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
asistent – gradația 2 

4290 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

31.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector;grad profesional 
asistent – gradația 1 

3685 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

32.  Consilier, consilier juridic, consilier achiziții 
publice, expert, inspector; grad profesional 
asistent – gradația 2 

4290 
 

-    Temporar vacant 

33.  polițist local III; grad profesional principal -  
gradația 5                  

4354 -    vacant 

34.  polițist local I; grad profesional asistent -  
gradația 5                  

4734 -    vacant 

35.  polițist local I; grad profesional debutant -  
gradația 3                  

4293 -   11680 lei/an -normă 
de hrană art.35^1din 
Legea nr.155/2010 

 

36.  referent, III, asistent 4227 -    vacant 

FUNCȚII CONTRACTUALE – art.11 din Legea 
nr.153/2017  
 

      

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

5442 2721 lei -50%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

5031 1510 lei -30%  majorare cf. art.16 din 
Legea nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

5719 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

4.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 
revizor contabil, arhitect, referent de 
specialitate, inspector casier S;                   

5719 1716 lei -30%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 
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gradul IA, gradația 4 
5.  Consilier, expert, inspector de specialitate, 

revizor contabil, arhitect, referent de 
specialitate, inspector casier S;                   
gradul IA, gradația 5 

5719 2860 lei -50%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

5052 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

4088 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

5020 2008 lei -40%  majorare cf. art.16 din Legea 
nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

4575 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

4575     vacant 

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

3900 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

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

3264   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

13.  Referent, inspector, arhivar, referent casier;  
M; debutant, gradația 5         

4003     vacant 

14.  Administrator  I  M; gradația 3 4354 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

15.  Administrator, I M, gradația 5 4575     vacant 
16.  Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, 

manipulant bunuri, curier, gradația 5 
3591     vacant 

17.  Îngrijitor, gradația 2 3254 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

18.  Îngrijitor, gradația 3 3417 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

19.  Îngrijitor, gradația 4 3503 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

20.  Îngrijitor, gradația 5 3591 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

21.  Îngrijitor, gradația 5 3591 -   
 

 vacant 

22.  Şofer I, gradația 5 
 

4003 -    vacant 

23.  Muncitor calificat  III, gradația 1 3373 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

24.  Muncitor calificat  III, gradația 4 3439 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

25.  Muncitor calificat  III, gradația 5 
 

3909 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 
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26.  Muncitor calificat  IV, gradația 4 3813 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

27.  Muncitor calificat  IV, gradația 3 3689 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

28.  Muncitor calificat  IV, gradația 4 3782 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

Funcții contractuale – Biblioteca Ioan Munteanu 
Marghita -art.38 alin.(3) lit.a) din Legea nr.153/2017 

      

1.  Bibliotecar S IA, gradația 4 5198 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

2.  bibliotecar S I, gradatia 2 5009 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

Funcții contractuale – Compartiment Casa de cultura 
Marghita -art.38 alin.(3) lit.a) din Legea nr.153/2017 

      

1.  Referent de specialitate S, IA, gradația 2 4570 -  4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

2.  referent M, IA, gradația 4 4773   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

3.  referent M, IA, gradația 5 4893   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

Funcții contractuale – Asistență medicală în unități de 
învățământ – art.38 alin.(3) lit. b) din Legea 
nr.153/2017 
 

      

1.  medic  specialist 12083 604 lei majorare-medic coordonator cf. 
O.M.S. nr.438/2021; 15%- 1812 spor 
condiții deosebite HG nr.153/2018 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

2.  medic specialist, gradația 5  12083     vacant 
3.  asistent medical, PL, principal, gradația 3 4624 15%- 660 spor condiții deosebite HG 

nr.153/2018 
 4164 lei – art.18 din 

Legea nr.153/2017 
  

4.  asistent medical, PL, principal, gradația 4 4740 15%- 711 spor condiții deosebite HG 
nr.153/2018 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

5.  asistent medical, PL, principal, gradația 5 4859 15%- 729 spor condiții deosebite HG 
nr.153/2018 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

6.  asistent medical, PL, principal, gradația 5 4859 771 lei majorare-asistent medical 
coordonator cf. O.M.S. nr.438/2021; 15%- 
729 spor condiții deosebite HG 
nr.153/2018 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

7.  asistent medical, PL, principal, gradația 5 4859  
 

    

8.  Asistent medical comunitar PL, principal, 
gradația 0 

3588     vacant 

9.  Asistent medical comunitar PL, 
 gradația 0 

3542     vacant 

10.  Mediator sanitar, M,G,  
gradația 0 

3312     vacant 

11. m medic stomatolog/dentist S, gradația 5 7810     vacant 

Funcții contractuale – Asistenți personali- art.38 alin.(3) 
lit. a) din Legea nr.153/2017 
 

      

1.  asistent personal, gradația 0 2550   4164 lei – art.18 din   
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Legea nr.153/2017 
2.  asistent personal, gradația 1 2613   4164 lei – art.18 din 

Legea nr.153/2017 
  

3.  asistent personal, gradația 2 2657   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

4.  asistent personal, gradația 3 2791   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

5.  asistent personal, gradația 4 2861   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

6.  asistent personal, gradația 5 2933   4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

  

7.  asistent personal, gradația 5 
 

2949 347 lei -15% spor pt. persoanele cu 
handicap -art.22 din Legea nr.153/2017 

 4164 lei – art.18 din 
Legea nr.153/2017 

 Salar bază stab.cf. 

art.38(3) lit. i.)-
L.153/2017 

Consilieri locali 
 

      

1.  consilier local 1124 lei 
/luna 

     

 
                                                                                                                                   Primar, 

                                     Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 2 ex. K.T.      


