
ROMANIA 
ORASUL HATEG                                                               Anexa nr. 3 la proiectul de hotarare nr. 4/2022 
CONSILIUL LOCAL 
 
Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază şi salariile de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Haţeg, a  instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local 

Haţeg 
 

I.Numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază 
TOTAL PE CAPITOLE 

Cap. Explicaţii Fond 
salarii de  

bază 

Majorări ale 
salariului de bază, 

reprezentate de spor 
control finaciar 

preventiv de 10% - 
art.15 din Legea nr. 

153/2017 

Proiecte 
finanţate din 

fonduri 
europene -
20% art.16 

din Legea nr. 
153/2017 

Spor 
condiţii 

vătămăto
are: 7%;  

12% / 
15%  

Total 
drepturi 

- lei- 

51.02 Aparat specialitate primar + 
compartiment cabinete primar, 

viceprimar + compartiment 
turism = 69 posturi, din care : 59 

posturi ocupate; 7 posturi 
vacante; 2 temporar vacante – 

ocupate. 

373548 1819 5720  381087 

Aparat de specialitate primar = 
64 posturi, din care: 57 posturi 
ocupate ; 6 posturi vacante; 1 

post temporar vacant. 

351676 
 

1819 5720  359215 

Compartiment cabinete primar si 
viceprimar = 3 posturi, din care: 
2 posturi ocupate, 1 post vacant 

14105    14105 

Compartiment turism= 2 posturi, 
din care: 1 post ocupat; 1 post 

temporar ocupat. 

7767    7767 

54.02 Evidenţa persoanei = 6 posturi 
din care 6 posturi ocupate. 

30807    30807 

61.02  79569    79569 
Serviciu public pentru situaţii de 
urgenţă = 10 posturi, din care: 8 

posturi ocupate; 2 posturi 
vacante. 

37106    37106 

Biroul Poliţia Locală = 10 
posturi, toate ocupate. 

42463    42463 

66.02 Asistenţă medicală şcolară şi 
comunitară = 9 posturi, din care: 
8 posturi ocupate, 1 post  vacant. 

51783   7406 59189 

Cabinete medicale scolare = 8 
posturi, din care: 7 posturi 

ocupate, 1 post vacant. 

47219   7086 54305 

Asistenţă medicală comunitară = 
1 post, ocupat. 

4564   320 4884 



 
 
II.I. a. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere generale si specifice* 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel studii Salariul de bază anul 2022 

1 Secretar general al  unităţii 
administrativ-teritoriale 

S 9312 

2 Director executiv * S 7485 

3 Arhitect -şef  la nivel de oraş S 7238 

4 Şef serviciu S 7110 
5 Şef birou S 6603 

 
Notă: *salariul de bază pentru functia de conducere cuprinde gradatia de vechime in munca la nivel maxim, conform 
Legii nr 153/2017.  

**Majorari ale salariului de bază, reprezentate de spor control financiar preventiv – 10% - art.15 din Legea 
nr.153/2017.  

 
 

II.I. b. Salarii de bază pentru funcţii publice generale de execuţie     
 
                   

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel studii Salariul de bază anul 2022 
Gradaţia corespunzătoare tranşelor 

de vechime 0 

 
6 

 
Auditor 

superior S 5258 

principal S 4940 

asistent S 4488 

67.02 Casa de Cultură = 2  posturi, 
ocupate. 

7799    7799 

Bibliotecă Orşenească = 3 
posturi, din care: 2 posturi 

ocupate, 1 post vacant. 

12992    12992 

68.02 Direcţia de Asistenţă Socială = 
22 posturi, din care: 17 posturi 

ocupate, 5 posturi  vacante; 

98469   1702 100171 

Asistenţă socială = 8 posturi, din 
care: 5 posturi ocupate; 3 posturi 

vacante. 

43056    43056 

Cantina de ajutor social  =  6 
posturi, din care: 4 posturi 

ocupate, 2 vacante. 

23700    23700 

Creşa de cartier = 8 posturi , din 
care: 8 posturi ocupate  . 

31713   1702 33415 

68.02 Asistenţi  personali  = 47 posturi 
ocupate . 

126905  126905 

Total posturi pe Administraţia locală Hateg :  178  posturi, din care:DAS-78(As Soc=31;As.pers=47);Posturi care 
fac ob.OG 63/2010=100 : Aparat de sp+ Comp. In afara Ap. =  82 ; SPCLEP =6; Politie locala =10; proiecte 
derulateUE(turism)=2;  



7 Consilier; 
Consilier juridic; 
consilier achizitii 
publice, expert, 
inspector*;  

superior S 4361 

principal S 4058 

asistent S 3880 

debutant S 3607 

8  
 
Referent de 
specialitate 

superior SSD 3607 

principal SSD 3478 
asistent SSD 3349 
debutant SSD 3220 

 
 
 
9 

 
 
 
Referent 

superior M 3246 

principal M 3143 

asistent M 3040 

debutant M 2856 
           
Notă: *Majorari ale salariului de bază, reprezentate de spor control financiar preventiv – 10% - art.15 din Legea 
nr.153/2017.  
 
II.I. c. Salarii de bază pentru funcţii publice de executie de politist local 

 
Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel studii Salariul de bază anul 2022 
Gradaţia corespunzătoare 

tranşelor de vechime 0 

10 Politist local   superior S 4361 

principal S 4058 

asistent S 3880 

debutant S 3607 

11 Politist local  superior M 3246 

principal M 3143 

asistent M 3040 

debutant M 2856 

 
 
II.II. a. Salarii de bază pentru funcţii  contractuale  de conducere 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază anul 
2022 

 
12 

 
Administrator public 

S+ 
master sau studii 
postuniversitare 

 
9312* 

13 Şef serviciu Gr.II** S 5417 
14 Şef birou  Gr.II** S 5158 
 
Notă: *Salariul de bază individual al administratorului public se stabileste de catre primar, in 
conditiile legii, intre limite, astfel: limita minima este nivelul salariului de bază al 
secretarului general al unitatii administrative-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia 
viceprimarului. 



* *Salariile de bază de la gradul II cuprind sporul de vechime la nivel maxim. 
 

II.II. b. Salarii de bază pentru funcţii contractuale  de execuţie pe grade şi trepte profesionale 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel studii Salariul de baz anul 2022 
Gradatia corespunzatoare 

transelor de vechime 0 

15 Consiler, expert, inspector de 
specialitate; referent de specialitate, 
inspector casier, inginer - GR.IA* 

S 4075 

Consiler, expert, inspector de 
specialitate; referent de specialitate, 
inspector casier, inginer - Gr.I 

S 3757 

Consiler, expert, inspector de 
specialitate; referent de specialitate, 
inspector casier, inginer - Gr.II 

S 3436 

Consiler, expert, inspector de 
specialitate; referent de specialitate, 
inspector casier, inginer -  debutant 

S 3113 

16 Referent, inspector, arhivar, referent 
casier  - Tr. I A* 

M 2665 

Referent, inspector, arhivar, referent 
casier  - Tr.I 

M 2644 

Referent, inspector, arhivar, referent 
casier  - Tr.II 

M 2621 

Referent, inspector, arhivar, referent 
casier  - debutant 

M 2550 

17 Şofer       I M 2800 

Şofer      II M 2700 

18 Muncitor calificat M 2700 

 
Notă: *Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de 
la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului/viceprimarului 
oraşului Hateg 
 
II.III.a. Salarii de bază pentru funcţii contractuale de conducere utilizate în cadrul serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă din subordinea consiliului  local Hateg 
  

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Salariul de bază anul 2022* 

19 Şef serviciu  Gr.II S 5417 

Notă: *Salariile de bază prevăzute la gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
 
II.III.b. Salarii de bază pentru funcţii contractuale de execuţie, pe trepte profesionale, utilizate în cadrul serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea consiliului  local Hateg  

 
Nr. 
crt. 

Funcţia Nivel studii Salariul de bază anul 2022 
Gradatia corespunzatoare 

transelor de vechime 0 



20 Şef formaţie intervenţie, salvare şi  
prim ajutor 

M 3129 

21 Şef compartiment pentru prevenire M 2776 
22 Specialist pentru prevenire M 2622 

23 Şef grupă intervenţie M 2870 

24 Şef echipă specializată M 2842 

25 Servant pompier   M 2622 

 
 
Hateg ,   ianuarie 2022                                                           
 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Puşcaş Adrian Emilian 
 
 

 
 


