
 

              
 

Sat Tamaşi, comuna Tamasi,  Str. Principală,  nr. 192, CP: 607615, Telefon/Fax: 0234-225.025, 

e – mail: contactprimarie@comunatamasi.ro 

 

    Nr. 2856 din 31.03.2022 

 

 

PROCES VERBAL 

   

 De afisare a situatiei privind functiile din cadrul Comunei Tamasi ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice 

conform Legii–cadru nr.153/2017 

 

 

   Subsemnata Ciocarlan Andreea - secretar general al  comunei Tamași, județul Bacău, având în vedere prevederile 

art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , astăzi data de mai sus, am procedat la 

afișarea situatiei tuturor functiilor din aparatul de specialitate al Primarului  Comunei Tamasi ce intra in categoria personalului platit 

din fonduri publice . 

             Afișarea s-a făcut la avizierul comunei Tamași si pe site – ul institutiei. 

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI  TAMASI 

Ciocarlan Andreea 

 

 

 

 

 

 

ROMÂIA 
JUDEŢUL

 BACĂU 
COMUNA TAMAŞI 



R  O  M  A  N  I  A 

COMUNA TAMASI 

JUDETUL BACAU 

Telefon 0234/225025,fax 0234225025 

e-mail: contactprimarie@comunatamasi.ro 

Nr. 2853  din 31.03.2022 

 

Situatia la 31.03.2022 a tuturor functiilor din  Comuna Tamasi ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice conform Legii- cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Hotararii Consiliului local Tamasi nr.30/20.02.2019 privind stabilirea salariilor   de 

baza  pentru functionarii publici si personalul contractual  din  cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Tamasi si din serviciile 

publice  si Hotararea Consiliului local Tamasi nr. 43/11.04.2019 privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali 

 

 

 

Functii  de demnitate publica alese 

Nr. 

crt. 

Functia Coeficient  Indemnizatia/luna 

Indemnizatia = coeficient X 2.080 lei salariul de baza minim brut X 25% pentru implementare  

proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile  

1. Primar comuna 4,50 9360 lei X 25% = 11.700 lei 

2. Viceprimar comuna 3,50 7280 lei  X 25%=   9.100 lei 

Indemnizatia lunara a consilierilor locali= 10% din indemnizatia lunara a Primarului Comunei 

Tamasi  9360 x10% = 936 

3. Consilier local  936 

 
I. Functii de conducere 

Nr. 

crt. 

Functia Coeficient  Salariul de baza brut Valoarea anuala a voucherelor 
de vacanta care urmeaza sa fie 

acordate pentru o perioada 

lucrata de un an/ Baza legala - 
O.U.G. nr. 114/2018 , O.U.G. 

nr.8/2009 

Valoarea anuala a 
indemnizatiei de hrana care 

urmeaza sa fie acordata pentru 

o perioada lucrata de un an / 
Baza legala -  art.18(1)  din 

Legea nr.153/2017 

A. Functii publice de conducere   

1. Secretar  general al comunei 3,25 7248 lei 1.450 0 

 

 

 

 
II. Functii de executie 

 

 

 



Functia Grad/ treapta 

profesionala 

 
 

 

 
                       

Coefi-

cient 

Gradatia /procent Spor 

conditii 

periculoase 
15%  

Spor conditii   

vatamatoare 

15% 

Valoarea anuala a 

voucherelor de 

vacanta care 
urmeaza sa fie 

acordate pentru o 

perioada lucrata 
de un an /  Baza 

legala - O.U.G. nr. 

114/2018 , O.U.G. 
nr.8/2009 

Valoarea anuala a 

indemnizatiei de 

hrana care urmeaza 
sa fie acordata 

pentru o perioada 

lucrata de un an /   
Baza legala - O.U.G. 

nr. 114/2018 , Legea 

nr.153/2017 

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 

0 

- 

1 

7,5% 

2 

5% 

3 

5% 

4 

2,5% 

5 

2,5% 

      

A. Functii publice de executie  Salariul de baza =coeficient  X 2.230 lei salariul de baza minim conform H.G. nr. 935/2019  X cota procentuala a gradatiei 

Consilier   superior 2,30 5129 5514 5790 6080 6232 6388 - - 1.450 4164 - - 

Consilier  superior  cu 

CFP 10% 

2,30 5642 6065 6369 6688 6855 7027 - - 1.450 3036 - - 

Consilier  principal 1,98 4415 4746 4983 5232 5363 5497 - - 1.450 4164 - - 

Consilier   principal cu 
CFP  10% 

1,98 4857 5221 5481 5755 5899 6047 - - 1.450 4164 - - 

Consilier juridic, 

consilier achizitii , 
consilier 

asistent 1,95 4349 4675 4909 5154 5283 5415 - - 1.450 4164 - - 

Consilier juridic, 

consilier 

asistent cu 

CFP  10% 

1,95 4784 5143 5400 5669 5811 5957 - - 1.450 4164 - - 

Consilier juridic. 
Consilier achizitii, 

consilier 

debutant 1,90 4237 4555 4783 5022 5148 5277 
  

1.450 4164 
  

Referent  superior 1,82 4059 4363 4581 4810 4930 5053 - - 1.450 4164 - - 

Referent   principal 1,80 4014 4315 4531 4758 4877 4999 - - 1.450 4164 - - 

Referent  asistent 1,38 3077 3308 3473 3647 3738 3831 - - 1.450 4164 - - 

Referent  debutant 1,35 3011 3237 3399 3567 3656 3747 - - 1.450 4164 - - 

B.Functii contractuale de executie 

Consilier personal 

al Primarului – 
referent  

IA 1.82 4059 4363 4581 4810 4930 5053 - - 1.450 4164 
  

Inspector , Consilier 

de specialitate  

IA 2,00 4460 4795 5035 5287 5419 5554 - - 1.450 4164 - - 

Inspector, Consilier 
de specialitate 

I 1,90 4237 4555 4783 5022 5148 5277 - - 1.450 4164 - - 

Inspector ,Consilier 

de specialitate 

II 1,85 4126 4435 4657 4890 5012 5137 - - 1.450 4164 - - 

Inspector, Consilier 
de specialitate 

debutant 1,75 3903 4196 4406 4626 4742 4861 - - 1.450 4164 - - 

Referent I A 1,82 4059 4363 4581 4810 4930 5053 - - 1.450 4164 - - 

Referent I 1,80 4014 4315 4531 4758 4877 4999 - - 1.450 4164 - - 

Referent II 1,38 3077 3308 3473 3647 3738 3831 - - 1.450 4164 - - 

Referent debutant 1,35 3011 3237 3399 3569 3658 3749 - - 1.450 4164 -  

Casier   1,36 3033 3260 3423 3594 3684 3776 - - 1.450 4164 - - 

Sofer I 1,75 3903 4196 4406 4626 4742 4861 - - 1.450 4164 - - 

Magaziner   1,30 2899 3116 3272 3436 3522 3610 - - 1.450 4164 - - 

Muncitor calificat -

sofer 

I 1,75 3903 4196 4406 4626 4742 4861 - - 1.450 4164 - - 

Muncitor calificat I 1,30 2899 3116 3272 3436 3522 3610 - - 1.450 4164 - - 

Ingrijitor  - 1,30 2899 3116 3272 3436 3522 3610 - - 1.450 4164 - - 

Bibliotecar  IA -      3909 - - 1.450 4164 - - 

Ingrijitoare- Centru - - 2214 2450 2617 2748 2818 2887 286(ptr - 1.450 4164 - - 



 

 
 

Alte drepturi acordate personalului plătit din fonduri publice 

 

 A. Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor  

 

 a) Organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici  

 

Indemnizația de care beneficiază membrii și secretarul comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru participarea la lucrările comisiei 

de concurs, este de 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, acordată conform art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

 B.Participarea în cadrul echipelor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile  

  

Persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de o majorare a salariilor de bază cu până la 

50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectelor, astfel:  

- până la 20 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;  

- între 21-40 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;  

- între 41-60 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;  

- între 61-80 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;  

- peste 80 de ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.  

 

Aceste drepturi sunt stabilite conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 4 și 5 din Regulamentul –cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a 

criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile aprobat 

prin H.G. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe 

baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.  

Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar al Comunei Tamasi , judetul Bacau  conform art. 11 

alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. 

 

 

 

           PRIMAR,                                                                                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNA, 

               

MATIES ANDREI DANIEL                                                                                                                                                CIOCARLAN  ANDREEA 

 

 

de zi  gradatia 2) 

Asistent social  S/Debutant  - 3037 3265 3429 3601 3689 3782 319 (ptr 
gradatia 0) 

- 1.450 4164 - - 

Asistent personal M,G - 2300 2335 2450 2573 2639 2704  - 0 4164 - - 

Invatator/educator  

specializat – Centru 
de zi 

M/ asistent - 2965 3189 3349 3515 3604 3694 327 (ptr 

gradatia 2) 

- 1.450 4164 - - 

Educator specializat 

-  Centru de zi 

M/ debutant - 2750 2960 3107 3262 3345 3428 284 (ptr 

gradatia 0) 

- 1.450 4164 - - 


