Lista funcfiilor din cadrulul aparatului de specialitate al Serviciul Public de Alimentare cu Apa si
Canalizare-Comuna lbanesti ce intri in categoria personalului plitit din fonduri publice
(conform art.33 din Legea nr.153l2017l
1. Salariul de bazd, solda functiei de bazi/salariul funcfiei de bazd, indemnizalia de incadrare
sau indemnizatia lunari, dupi caz
1.1 Func[ii publice de conducere-personal contractual
Denumire funclie

Salariul de bazi, solda functiei de bazdlsalariulfunctiei de bazi,
indemniza{ia de incadrare sau indemniza{ia lunard, dupd caz

Sef serviciu

4669

Notd: Salariile de bazd prevdzute pentru funcliile publice de conducere cuprind sporul de vechime in muncd la nivel maxim
1

.2 Func[ii de specialitate-personal contractual
Salariul de bazd, solda funcliei de bazSlsalariul func[iei de bazd,
indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunard, dupd caz

Denumire func{ie
Muncitor calificat

301 6

I

3002

Muncitor calificat lV
Muncitor necalificat

30'16

I

bazi prevdzute pentru funcliile de specialitate-personal contractual sunt pentru gradatia 0. Salariile de bazd
pentru gradaliile 1-5 se determind prin majorarea salariilor de bazd pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din LegeaNotS: Salariile de

cadru nr.153/2017.

Obs. Lisfele de mai sus cuprind toate func{iile publice prevdzute in organigrama gi statul de funclii al
aparatului de specialitate al primarului comunei $incai (cuprinde gi posturile care la data publicdrii
prezentei sunt vacante).
2. Valoarea anuale a indemnizatiei de hrani care urmeazi si fie acordati pentru o perioadi
lucrati de un an

- Personalul

din cadrul aparatului de specialitate al Serviciul Public de Alimentare cu Apa si
Canalizare-Comuna lbanesti nu poate beneficia de indemnizatiei de hrand.
3. Orice alte drepturi in bani gi/sau in

naturi

- Nu este cazul.
4. lnformatii cu privire la posibile

limitiri ale venitului salarial
LimitSri

Nivelul veniturilor salariale ale func[ionarilor publici gi personalului contractual nu poate dep59i
nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar al U.A.T. Comuna $incai, exclusiv
majordrile prevdzute la punctul 2.1 al prezentei liste (Drepturi salariale pentru activitatea
prestati in proiecte finantate din fonduri europene)
Suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor gi indemnizatiilor, inclusiv cele
pentru hrani gi vacanli, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu
poate depdgi 30% din suma salariilor de bazi, a soldelor de functielsalariilor de funclie,
soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor 9i a soldelor de
comandi/salariilor de comandi, a indemniza[iilor de incadrare gi a indemniza[iilor lunare, dupi
caz

Baza legald
a acestora
art.1

1

,

alin.(4) din

L.1fi12}17

art.25 din
L.15312017

