
COMUNA STARCHIOJD 
JUDEŢUL PRAHOVA 
Nr.  1885 din 31.03.2022 
 

LISTA FUNCŢIILOR DIN CADRUL COMUNEI STARCHIOJD CARE INTRĂ ÎN 
CATEGORIA PERSONALULUI  PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE  

la data de 30.09.2021 
 

 
a. Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică conform Legii - 

Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 

Funcţia  Indemnizaţia  
-lei- 

Primar 9.360 
Viceprimar 7.280 

 

  
 

Salariile de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din 
aparatul primarului Comunei Starchiojd, judetul Prahova  

 

NR. 
CRT.  

FUNCTIA  
conform stat de functii aprobat 

Nivelul 
studiilor Coeficient 

Salariile de baza 
lei/gradatia 0 

 

1 Secretar al UAT S 2,62 5843 

2 Auditor principal  S 2,30 5129 

3 

Inspector superior, compartiment 
urbanism, cadastru si agricultura 
(cadastru) S 2,20 4906 

4 

Inspector principal, compartiment 
financiar -contabil (contabil 
venituri) S 2,00 4460 

5 
Inspector asistent, compartiment 
financiar – contabil (casier) S 2,00 4460 

6 

Referent superior, compartiment 
urbanism, cadastru si agricultura 
(registru agricol) M 1,95 4349 

7 

Referent superior, compartiment 
de administratie publica locala 
(asistent social) M 1,95 4349 

8 
Referent superior, compartiment 
financiar contabil (casier) M 1,75 3903 

9 

Referent principal, compartiment 
urbanism, cadastru si agricultura       
  ( urbanism) M 1,75 3903 

10 Referent principal (politist local ) M 1,75 3903 



11 Referent principal (politist local ) M 1,75 3903 

12 Referent principal (politist local ) M 1,75 3903 

13 

Inspector de specialitate IA, 
compartiment investitii si 
gestionare fonduri europene S 2,55 5687 

14 

Referent IA, compartiment 
investitii si gestionare fonduri 
europene M 1,95 4349 

15 Ingrijitor M 1,40 3122 

16 Muncitor calificat II M 1,50 3345 

17 Sofer I M 1,50 3345 

19 
Muncitor calificat II - After 
School M 1,50 3345 

20 Ingrijitor - After School ¼ norma  M 1,40   781 
b. -  salariile de baza pentru gradatia 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza 

pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modficarile si completarile 
ulterioare; 
- majorarea de 10%  a salariului de baza pentru persoana care exercita activitatea de 
control financiar preventiv propriu in baza art. 15 din Legea 153/2017, cu modficarile 
si completarile ulterioare; 

- majorarea indemnizatiei lunare a primarului cu pana la 25% in functie de  
numarul de proiecte aflate in implementare, finantate din fonduri europene, la nivelul 
Primariei comunei Starchiojd, cf. art. 16 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare si art. 6 al Regulamentului-cadru din HG nr. 325/2018; 

- majorarea cu pana la 50% la salariile de baza pentru personalul nominalizat in 
echipele de proiecte finantate cu fonduri europne nerambursabile cf. art. 16 alin (1) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare.   

c. In anul 2022 se acordă  vouchere de vacanta. 
d. In anul 2022 se acorda indemnizatia de hrana in suma de 346 lei brut lunar   

proportional cu timpul efectiv lucrat pentru personalul din aparatul de specialitate al 
primarului si norma de hrana in suma de 18 lei/zi calendaristica proportional cu 
timpul efectiv lucrat pentru personalul politiei locale, conform HCL nr. 6 din 
30.01.2019. 

e. Nu se acorda alte drepturi in bani sau in natura. 
f. Drepturile individuale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Starchiojd nu depasesc nivelul indemnizatiei lunare a functiei   de viceprimar, 
conform art. 11 alin. (4) din din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

Primar, 
Gîrbea Ahmed-Cornel 

 
 
 
Afisat astazi 31.03.2022 la sediul Primariei Starchiojd si pe pagina de web a institutiei 
www.primariastarchiojd.ro. 

http://www.primariastarchiojd.ro/

