
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA COMUNEI NUCET 

ANUNȚ 
 

 În vederea respectării prevederilor art. 33 din Legea nr.153/2017: 
     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 la care se adaugă 
15% ca urmare a implementării a două proiecte finanțate din fonduri europene 
nerambursabile; 

– indemnizația lunară a viceprimarului comunei Nucet – 7280 lei la care se 
adaugă 15% ca urmare a implementării a două proiecte finanțate din fonduri 
europene nerambursabile;; 

– funcții publice și funcții contractuale – conform anexei 1. 
  b) în anul 2020 se acordă un spor de până la 20 % persoanelor nominalizate în 
echipa de implementare a proiectului ” Înființare grădiniță în satul Nucet, județul 
Dâmbovița” finanțat în condițiile  Programului Național pentru Dezvoltare Durabilă 2014-
2020, axa prioritară 10 .În anul 2020 nu se acordă compensaţii, adaosuri, prime şi premii 
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nucet; 
  c) în anul 2020 se acordă un voucher de vacanță pentru fiecare salariat în cuantum 
de 1450 lei proporțional cu perioada lucrată. 
  d) în anul 2020 se acordă indemnizație de hrană funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet 
care reprezintă 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 2020 nu se acordă alte drepturi în bani şi/sau în natură; 
    f) nu este cazul. 

 

 PRIMAR,      SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,     



GRILA SALARII

Functia
publica cf. Gr.0
0% cf. Gr.1
7,5% cf. Gr.2
12,5% Gr.3
17,5% Gr.4
20% Gr.5
22,5%

Secretar 3,4800 7238

Sef birou 3,4800 7238

Consilier superior 2,1000 4368 2,2577 4696 2,3707 4931 2,4894 5178 2,5514 5307 2,6154 5440

Consilier principal 2,0000 4160 2,1500 4472 2,2577 4696 2,3707 4931 2,4298 5054 2,4904 5180

Consilier asistent 1,9000 3952 2,0423 4248 2,1442 4460 2,2514 4683 2,3077 4800 2,3654 4920

Consilier debutant 1,8000 3744 1,9350 4025 2,0317 4226 2,1332 4437 2,1865 4548 2,2413 4662

Referent superior 1,8500 3848 1,9889 4137 2,0885 4344 2,1928 4561 2,2476 4675 2,3038 4792

Referent principal 1,7500 3640 1,8813 3913 1,9755 4109 2,0740 4314 2,1260 4422 2,1793 4533

Referent asistent 1,6500 3432 1,7736 3689 1,8620 3873 1,9553 4067 2,0043 4169 2,0543 4273

Referent debutant 1,5500 3224 1,6663 3466 1,7495 3639 1,8370 3821 1,8832 3917 1,9303 4015

sofer, cons. personal 1,5500 3224 1,6663 3466 1,7495 3639 1,8370 3821 1,8832 3917 1,9303 4015

paza, guard 1,5100 3141 1,6236 3377 1,7048 3546 1,7899 3723 1,8346 3816 1,8803 3911



Gr.5
22,5%


