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Lista /functiilor/posturilor vacante din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI  BAHNA 

ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, a salariilor de baza, a sporurilor si a altor drepturi in bani, aflate in plata la data de 

31.09.2019, conform HCL NR.5 din 29.01.2019 

 

Publicare in baza art. 33 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice : 

 
 

Funcția, gradul profesional  
Nivelul 

studiilor 

Funcții publice 

Salarii de bază- LEI Coeficienți 

PRIMAR M 9360 4.5 

VICEPRIMAR Prof. 7280 3.5 

SECRETAR S+ 

MASTER 

7280 3.5 

 
 Consilier grad profesional principal S 4971 2.39 
 Consilier  grad profesional asistent S 3682 1.77 

 Consilier  grad profesional debutant S 2912 1.40 
 Consilier primar - Consilier grad  I S 4285 2.06 
 Consilier grad  I  S 3578 1.72  
 Referent superior M 3224 1.55 
 Referent asistent M 2746 1.32 
 SVSU   PROF. 3744 1.80 
   Guard - paznic PROF. 2496 1.20  
 Muncitor calificat I VACANT   
 Sofer  Prof  2288 - 2850  
 Sofer microbuz VACANT   
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NOTA: 

     Sunt prezentate salariile de bază în brut, salariile nete diferind în funcţie de sporurile de care beneficiază angajatul, deducerile personale, 

popriri sau alte cauze. 

     Indemnizaţia lunară a primarului şi viceprimarului unităţilor administrativ - teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile se majorează cu până la 25% conform prevederilor art. 6 din Regulamentul - cadru privind stabilirea condiţiilor de 

înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată 

în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2018. 

     Personalul din aparatul de specialitate al primarului, beneficiază lunar de indemnizaţie de hrană, conform art. 18 din Legea nr. 153/2017, 

coroborat cu art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 şi cu prevederile HG nr. 937/2018. 

      Indemnizaţia consilierilor locali ai comunei BAHNA este stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 prin HCL nr. 5 din 

29.01.2019 şi este în cuantum de 9 % din indemnizaţia primarului comunei BAHNA. 

 

 

                            


