
JUDEȚUL DÂMBOVI ȚA 
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET 

ANUNȚ 
 

 În vederea respectării prevederilor art. 33 din Legea nr.153/2017: 
 ART. 33 
    Transparenţa veniturilor salariale 
    (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 
31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în 
categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele: 
    a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; 
    b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare 
funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; 
    c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării 
acestora; 
    d) 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; 
    e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; 
    f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora. 
 Prin prezentul anunț, U.A.T. Nucet publică următoarele date: 
 a)  salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, sunt: 

– indemnizația lunară a primarului comunei Nucet – 9360 lei; 
– indemnizația lunară a viceprimarului comunei Nucet – 7280 lei; 
– funcții publice și funcții contractuale – conform anexei 1. 

  b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare 
funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; 
  c) în anul 2019 se acordă un voucher de vacanță pentru fiecare salariat în cuantum de 1450 lei conform  pct.5 din O.U.G. nr. 91/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;. 
  d) în anul 2019 se acordă indemnizație de hrană funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nucet care va reprezenta a 12 - a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată și se acordă proporţional 
cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din  Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice. 
   e) în anul 2019 nu se acordă alte drepturi în bani şi/sau în natură; 
  f) nu este cazul limitărilor venitulurilor salariale. 
 
 PRIMAR,              SECRETAR, 
          L.M.BARBOIU                    CLAUDIA POPESCU 


