
PRIMĂRIA GLĂVILE
JUDEȚUL VÂLCEA

31 martie 2022

Nr.crt. Funcția 

Tip spor % valoare OUG nr.131/2021

Funcții de demnitate publică alese

1 Primar 8320  LEI
2 Viceprimar 6240  LEI

Funcții publice de conducere

1 Secretar general uat 5885 LEI 1450 LEI

Funcții publice de execuție

1 4471 LEI 1450 LEI

2 4471 LEI 1450 LEI

Funcții contractuale de execuție

1 4798 LEI 1450 LEI

2 Administrator IT 4469 LEI 1450 LEI

3 4471 LEI 1450 LEI

4 Guard 3499 LEI 1450 LEI
5 Muncitor 3302 LEI 1450 LEI

6 4622 LEI

LISTA FUNCȚIIOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI GLĂVILE CARE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE CONFORM art.33 DIN Legea cadru 
nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare

Salariul de baza, 
solda functiei de 

baza/salariul functiei 
de baza, 

indemnizatia de 
incadrare sau 

indemnizatia lunara,

Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta 
a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si 
premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si 

baza legala a acordarii acestora

Valoarea anuala a 
voucherelor de 
vacanta care 
urmeaza sa fie 
acordate pentru o 
perioada lucrata de 
un an, precum si 
baza legala a 
acordarii acestora

Valoarea anuala a 
indemnizatiei de 
hrana care urmeaza 
sa fie acordata 
pentru o perioada 
lucrata de un an, 
precum si baza 
legala a acordarii 
acesteia*

Alte drepturi in bani 
si/sau in natura, daca 
este cazul, precum si 
baza legala a acordarii 
acestora

Informatii cu privire la 
posibile limitari ale venitului 
salarial, precum si baza legala 
a acestora

Baza de 
calcul

baza legală 
de acordare

Art.18 alin 1 din Legea 
nr.153/2017

Consilier grad 
profesional superior

Referent, grad 
profesional superior

Inspector de 
specialitate gradul II

Referent II (Manager 
RECL)

Asistent medical 
comunitar

* două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, conform art.I alin.6 din OUG nr. 130/2021, în anul 2022 se menține indemnizația de hrană la nivelul din 2021 și anume 346 lei brut/lună și 
se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară
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