
Consiliul Local al Municipiului Petroşani
Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat
Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr.93, CUI 16982459
Telefon: 0254541220, fax 0254545903
Nr.4884 din 30.03.2020

Lista tuturor funcţiilor din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat a
Municipiului Petroșani și drepturile salariale, conform Legii nr. 153/2017

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

FUNCȚIA STUDII SALARIU DE
BAZĂ-LEI

OBSERVAȚII

Director executiv gr. II S 9.324 este inclusă gradaţia aferentă
tranşei de vechime în muncă,
la nivel maxim.

Șef serviciu gr.II S 6.600 este inclusă gradaţia aferentă
tranşei de vechime în muncă,
la nivel maxim.

Șef serviciu gr.II S 7.260 Majorare 10%, conform art.
15 din Legea nr.153/2017

Șef birou gr.II S 5.880 -

FUNCȚIA STUDII SALARIU DE
BAZĂ-LEI

OBSERVAȚII

Consilier, inspector, cls.I gradul
profesional superior, gr.5

S 4.549 -

Consilier, inspector cls.I , gradul
profesional principal, gr.5

S 4.063 Majorare 10%, conform art.
15 din Legea nr.153/2017

Consilier,consilier juridic,
inspector, cls.I, gradul
profesional superior, gr.4

S 4.439 -

Consilier, inspector cls.I gradul
profesional superior, gr.3

S 4.764 Majorare 10%, conform art.
15 din Legea nr.153/2017

Consilier, inspector cls.I gradul
profesional superior, gr.3

S 4.331 -

Inspector, cls.I, gradul profesional
principal, gr.4

S 3.786

Inspector, cls.I, gradul profesional
principal, gr.2

S 3.517 -

Inspector cls.I, gradul
profesional asistent, gr.5

S 3.457 Majorare 10%, conform art.
15 din Legea nr.153/2017

Inspector cls.I, gradul
profesional asistent, gr.4

S 3.066 -

Consilier juridic, cls.I, inspector
gradul profesional asistent, gr.3

S 2.992 -

Inspector cls.I, gradul
profesional asistent, gr.2

S 2.849 -

Inspector cls.I, gradul
profesional asistent, gr.1

S 2.713 -

Referent cls.III, gradul profesional
superior, gr.2

M 2.634 -
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Funcții contractuale de conducere

Funcții contractuale de execuție

Notă:
- conform art.20, alin.(1) din Legea nr.153/2017, personalul care, potrivit programului normal de
lucru, iși desfășoară activitatea între orele 22,00 și 06,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest
interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de
funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin
3ore de noapte din timpul normal de lucru;
- valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de
un an este de 4.160 lei/an/persoană în anul 2019, prevăzută de art.18, alin (1) din Legea
nr.153/2017.

Director Executiv,
Preda Laurențiu Ciprian Compartiment resurse umane,

Pavel Raluca Cristina

FUNCȚIA STUDII SALARIU DE
BAZĂ-LEI

OBSERVAȚII

Șef serviciu gr.II S 6.600 este inclusă gradaţia aferentă
tranşei de vechime în muncă, la
nivel maxim.

FUNCȚIA STUDII SALARIU DE
BAZĂ-LEI

OBSERVAȚII

Inspector de specialitate, gradul
II,gr.5

S 2.929 -

Referent, gradul IA, gr.5 M 1.777 4 ore/zi, majorare 15%
conform art.22, alin.2 din
Legea nr.153/2017

Șef instalație(maistru), I, gr.5 M/G 2.990 -
Casier, gr.5 M/G 2.764 -

Șofer tr.I, gr.5 M/G 3.250 -
Șofer tr.I, gr.2 M/G 2.946 -
Șofer tr.I, gr.1 M/G 2.806 -
Șofer tr.I, gr.0 M/G 2.610 -
Muncitor calificat tr.I, gr.5 M/G 2.648 -
Muncitor calificat tr.I, gr.5 M/G 1.325 4 ore/zi
Muncitor calificat tr.I, gr.4 M/G 2.584 -
Muncitor calificat tr.I, gr.3 M/G 2.520 -
Muncitor calificat tr.I, gr.2 M/G 2.400 -
Muncitor calificat tr.II, gr.5 M/G 2.563 -
Muncitor calificat tr.II, gr.3 M/G 2.439
Muncitor calificat tr.III, gr.5 M/G 2.489 -
Muncitor calificat tr.III, gr.4 M/G 2.428 -
Muncitor calificat tr.III, gr.3 M/G 2.369
Muncitor necalificat tr.I, gr.5 M/G 2.413 -
Muncitor necalificat tr.I, gr.4 M/G 2.354 -
Muncitor necalificat tr.I, gr.3 M/G 2.297 -
Muncitor necalificat tr.I, gr.1 M/G 2.236 -
Muncitor necalificat tr.I, gr.0 M/G 2.230 -


