
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA ZETEA
Sat Zetea, nr. 272, 537360
Tel/fax 0266-241112, e-mail primariazetea@yahoo.com 

INFORMA IIȚ
Conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

Baza legală: LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice

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.

Art. 33, alin. 1, lit. a): informa iile sunt cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017,ț
publicată pe pagina proprie www.zetelaka.ro 

Art. 33, alin. 1, lit. b):
Personalul Primăriei Comunei Zetea beneficiază de următoarele drepturi salariale, calculate la salariul
de bază sau indemniza ii lunare, conform Legii nr. 153/2017:ț

Art. 15: Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia,
beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

Art. 16: Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene
(2)Indemnizaţiile  lunare  ale  preşedinţilor  şi  vicepreşedinţilor  consiliilor  judeţene  şi
primarilor/viceprimarilor  unităţilor  administrativ-teritoriale  care implementează proiecte finanţate  din
fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%.

Art. 33, alin. 1, lit. c): nu se acordă în anul 2017.

Art. 33, alin. 1, lit. d): nu se acordă în anul 2017.

Art. 33, alin. 1, lit. e): nu este cazul în anul 2017.

Art. 33, alin. 1, lit. f): nu este cazul în anul 2017.
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