
Moacşa nr 354 , cod poştal 527120 
E.-mail :comunamoacsa@yahoo.com 
CIF : 4201740 

N r.599/01.03.2Q21. 

ROMANIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA MOACŞA 
PRIMĂRIA 

tel/fax 026734572 l 

Lista tuturor funcţiilor din cadrul UAT Comuna Moacşa ce intră în categoria de personal plătit din fonduri publice şi drepturile 
salariale stabilite conform Legii cadru 153/2017 

Functii de demnitate publică 

Demnitar Gradaţia Nive l studii Salariul de bază/ Spor comp/premii Baza de Cota Val. Baza Vouchere lndemnizatie 
Indemn . lunară brută Calcul proc. brută legală de de hrana 

vacanţă 

l. Primar 8.320 - - - - - - -

Consilier local: Indemnizaţia lunară de şedinţă se acordă astfel : 7% din indemnizaţia lunară a primarului pentru pariciparea la o şedinţă ordinară şi 
o şedinţă a comisiei de specialitate . 

" 



Functii publice 

Fu n cţii G radaţia Nivel stud ii Salariul de bază/ Spor comp/premi i Baza de Cota Va l. Ba za Vouchere lndemnizatie 
Indemn . lunară b rută Calcul proc. brută lega lă de de h rană 

vacanţă 

1. Secretar 5 s 5.893 - - - - - - 4.164 

2. Referent 5 M 4.526 Spor condiţii Salariul 15% 745 Art.23 - 4.164 
superior vătămătoare de bază 

Majorare 10% 452 Art.15 

3. Consilier I 1 s 4.315 Spor condiţii Salariul 15% 637 Art.23 - 4.164 
vătămătoare de bază 

4. Consilier I 3 s 4.758 Spor condiţii Salariul 15% 706 Art.23 - 4.164 . 
vătămătoare de bază 

5. Consilier I 5 s 4.999 Spor condiţii Salariul 15% 738 Art .23 - 4.164 
vătămătoare de bază 

Functii contractuale 

I 
Funcţii Gradaţia Nivel studii Salariul de bază/ Spor comp/premii Baza de Cota Val. Baza Vouchere lndemnizatie 

rndemn.lunară brută Calcul proc. brută legală de de hrană 
vacanţă 

1. Inspector li 2 SSD 4.380 Spor condiţii Salariul 15% 657 Art.23 - 4 .164 
vătămătoare de bază 

2. Guard 3 M/G 3.251 Spor condiţii Salariul 10% 289 Art.23 - 4.164 
vătămătoare de bază 

3. Muncitor li 2 M/G 3.352 - - - - - - 4.164 

4. Şofer I 4 M 3.609 - - - - - - 4.164 

5. Bibliotecar I 5 PL 4.059 Spor cond i ţii Salariul 15% 549 Art .23 - 4.164 
vătămătoare de bază 



6. Asistent 3 M 2.527 - - - - - - 4.164 
personal 

7. Asistent 4 M 2.619 - - - - - - 4 .164 
personal 

8. Asistent o M 2.245 - - - - - - 4.164 

personal 

Indemnizaţii de hrană 
Potrivit prevederilor Dispoziţiei nr.6/2019 începând cu 1 ianuarie 2019 se acordă obligatoriu, lunar , indemnizaţii de hrană reprezentând a 

12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.Indemnizaţia de hrană se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în 
1 una anterioară, cu încadrarea în prevederile art.25 alin (1) din Legea nr. 153/201 7. 

Limitarea veniturilor 
Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără s depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, conform art. 11 alin. ( 4) din Legea - cadru nr. 15 3 / 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice . Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi 
vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariifor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandi/salariilor de 
comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 
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Fabian !ren 
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DESZKE JĂNOS 


