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INFORMARE 
                   cu privire la asigurarea transparenţei veniturilor salariale pentru personalul    platit 

din fondurile publice 

 

În aplicarea prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, redăm mai jos datele prevăzute de norma legală anterior menţionată, pentru data de 

31.03.2019, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Componenta veniturilor salariale potrivit 

prevederilor Legii nr.153/2017 

Date comunicate la  31.03.2019 

1 Indemnizația lunară și salariul de bază pentru 

funcţiile de demnitate publica din cadrul 

Primariei Municipiului Târnăveni și serviciile 

publice de interes local 

Lista funcţiilor de  demnitate publică din 

cadrul autotitatilor publice locale și a 

funcțiilor din cadrul Primariei Municipiului 

Târnăveni și serviciile publice de interes local 

și salariile de bază, anexa 1 la prezenta 

informare.  

2 Valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru 

fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării 

acestora - tipul, baza de calcul, cota procentuală, 

Situaţia este redată în anexa nr.2 la prezenta 

informare. 

 

3 Valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care 

urmează să fie acordate pentru o perioadă 

lucrată de un an 

 

0 lei 

4 Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care 

urmează să fie acordată pentru o perioadă 

lucrată de un an, precum şi baza legală a 

acordării acesteia 

 

0 lei 

5 Alte drepturi în bani şi/sau în natură 0 lei 

6 Informaţii cu privire la posibile 

limitări ale venitului salarial 

Nivelul veniturilor salariale individuale ale 

personalului din aparatul de specialitate nu 

depăşeşte nivelul indemnizaţiei 

viceprimarului conform art.11, alin. 4) din 

legea nr. 153/2017, cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate în bugetele 

de venituri şi cheltuieli. 

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 şi a indemnizaţiilor 

lunare, conform art. 25, alin. (1) din Legea 

nr. 153/2017. 

 PRIMAR, 

MEGHEȘAN NICOLAE-SORIN 
Întocmit: şef serviciu Petru C./2.ex. 
















