
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU 

DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU 

Lista funcțiilor publice/salariilor de bază/sporurile și alte drepturi în bani pentru angajații din 

cadrul DPCLEP Târgu Jiu aflate în plată la data de 31 martie 2019  
FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Grad/Treaptă Gradatie Salariu 

de baza-

lei 

Spor conditii 

vatamatoare  

        15% 

Indemnizație 

hrană 

Nr. 

posturi 

Director 

executiv 

S - - 8700 1305 347 1 

Sef 

serviciu 

S - - 7600 1140 347 2 

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Grad/Treaptă Gradatie Salariu 

de baza-

lei 

Spor 

conditii 

vatamatoare  

        15% 

Indemnizație 

hrană 

Nr. 

posturi 

Consilier, 

consilier 

juridic, 

inspector 

S Superior 5 5842 876 347 6 

S Superior 4 5700 855 347 7 

S Principal 5 3099 465 347 1 

S Asistent 3 2949 442 347 1 

S Debutant 2 2414 363 347 2 

S Debutant 5 2602 390 347 1 

Referent M Superior 5 3493 524 347 1 
FUNCȚII DE EXECUȚIE PERSONAL CONTRACTUAL 

Funcția Nivelul 

studiilor 

Grad/Treaptă Gradatie Salariu de 

baza-lei 

Spor 

conditii 

vatamatoare 

15%     

 Nr. 

posturi 

Arhivar M Treapta I 2 2878 432(15 %) 347 1 

Îngrijitor M/G - 5 2540 254(10%) 347 1 

- Salariile de bază pentru funcțonarii publici și personalul contractual au fost stabilite conform art.11 art.38 din Legea-cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin HCL al Municipiului Târgu Jiu nr.16/29.01.2018 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcțonarii publici și personalul contractual salarizați potrivit familiei ocupaționale 

”Administrație” numiți/angajați în Aparatul de specialitate al Primarului și în instituțiile publice subordonate Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Jiu; 

- Sporul pentru condiții vătămătoare a fost stabilit potrivit prevederilor Anexei nr.VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare 

„Administrație”, Cap.I, lit.B – Reglementări specifice funcționarilor publici, art.1 și Cap.II , lit.I–Reglementări specifice 

personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual din administrația publică, art. 1, ale Legii-

cadru nr.153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și prevederilor HG nr.569/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru 

condiții de muncă, precum și condițiile de acordare  a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" 

din administrația publică locală.- În anul 2019 se vor acorda vouchere de vacanță funcționarilor publici şi personalului contractual 

în cuantum de 1450 lei pentru un salariat, o singură dată, în conformitate cu OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanță, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 - În anul 2019 se acordă lunar indemnizație de hrană funcționarilor publici şi personalului contractual în cuantum de 347 lei, în 

conformitate cu prevederile art.18 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 al OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiŃiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene.   


