
             Lista funcțiilor din cadrul Creșei  Municipiului Alba Iulia care intră în categoria personalului plătit din fonduri 
publice conform Legii-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la data de 30.09.2022 

Nr.crt Funcția de execuție/
personal contractual/

studii

Gradul,

Treapta

Gradații Salariul lunar
de bază-lei

Spor / 

indemnizație

Spor 

CFP

Salariul lunar
brut-lei

Vouchere
de va-

canță / an 

Indemnizație
de hrană pe

lună

1. Economist IA 5 5.682  15% 10 % 7.102 1.450 347

2. Consilier juridic IA 4 5.414 15% 10 % 6.768 1.450 347

3. Consilier IA 5 5.550 15% 6.383 1.450 347

4. Inspector de speciali-
tate

II 3 3.903 15% 4.488 1.450 347

5. Referent casier 4 3.422 15% 3.935 1.450 347

6. Administrator I 5 4.122 15% 4.740 1.450 347

7. Medic primar 4 14.883 15 % 17.115 1.450 347

8. Asistent medical prin-
cipal

4-5 4.740-4.859 15 % 5.451 -5.588 1.450 347
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9. Asistent medical 4-5 4.679-4.796 15% 5.381 – 5.515 1.450 347

10. Educator puericultor 
PL

2-4 3.844-4.138 15% 4.421-4.759 1450 347

11. Educator puericultor 
M

3-5 3.896-4.094 15 % 4.480-4.708 1.450 347

12. Îngrijitor copii 2-5 2.997-3.306 15 % 3.447-3.802 1.450 347

13. Îngrijitor clădiri 3-5 3.146-3.306 15% 3.618-3.802 1450 347

14. Bucătar 3-5 3.143-3.303 15 % 3.614-3.798 1.450 347

Baza legala/baza de calcul 

Personal contractual din cadrul  Creșei Municipiului Alba Iulia

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 115 / 2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

H.G. nr. 1071/2021 din 4 octombrie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
HCL 404/2021 privind aprobarea salariilor de bază personalului contractual din cadrul Direcției Creșe aflat în subordinea Consiliului

Local al municipiului Alba Iulia,

O.U.G. nr. 130/2021,  din 17 decembrie 2021,  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative,

Referatul  nr.  744417/30.06.2021  al  Primăriei  Municipiului  Alba  Iulia  privind stabilirea  salariilor  de bază  începând cu data  de

01.07.2021 , pentru funcțiile de educator puericultor, îngrijitori copii și ingrijitori clădiri, personal contractual din cadrul Direcției Creșe
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HCL 508/28.12.2021  privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază funcționarilor

publici  și  personalului  contractual  din  Aparatul  de  specialitate  a  Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  din  serviciile  publice  aflate  în

subordinea  Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2022,

Funcțiile de  educator puericultor,   îngrijitoare(copii  și clădiri)  se regăsesc în  LEGEA  nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind

aprobarea  Ordonanței  de urgență  a  Guvernului  nr.  20/2016 pentru  modificarea  și  completarea  Ordonanței  de urgență  a  Guvernului  nr.

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-

bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative  

Drepturi salariale/sporuri:

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a

salariului de bază cu 10%  conform Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, art. 15.                       

Se acordă potrivit Capitolul II, art.  14, Anexa II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice,  Hotărârea nr. 569 din 4 august 2017, Hotărârea nr.  153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de

muncă,  a categoriilor  de personal,  a mărimii  concrete  a sporului pentru condiții  de muncă prevăzut în anexa nr.  II  la  Legea-cadru nr.

153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  precum  și  a  condițiilor  de  acordare  a  acestuia,  pentru  familia

ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială" și a Buletinului de expertizare a locurilor de muncă din cadrul Primăriei

Municipiului Alba Iulia nr. 689/18.01.2021 emis de Direcția de Sănătate Publică Alba, înregistrat la Primăria Alba Iulia sub nr. 21-10979-

PAB, pentru personalul angajat în cadrul Direcției Creșe, sporul  pentru condiții periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% pentru

personalul încadrat în funcția de: educatori- puericultori, bucătari, îngrijitori copii/clădiri .

Conform  Art. (1), Litera I, Anexa VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

Hotărârea nr. 569/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă

a  sporului  pentru  condiţii  de  muncă,  precum  şi  condiţiile  de  acordare  a  acestuia  pentru  familia  ocupaţională  de  funcţii  bugetare
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"Administraţie"  din  administraţia  publică  locală  și  a  Buletinul  de  expertizare  a  locurilor  de  muncă  din  cadrul  Direcției  Creșe

nr.3080/24.02.2022 emis de Direcția de Sănătate Publică Alba, înregistrat la Direcția Creșe sub nr.274/24.02.2022, se acordă sporul pentru

condiții periculoase sau vătămătoare în cuantum de 15% pentru personalul încadrat în funcția de administrator, consilier juridic, consilier,

economist, referent-casier, inspector de specialitate.

HG 751 / 2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de

funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.

Se acordă conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, art. 36 din OU nr. 114/2018 indemnizație de hrană 347 lei/lună.

OUG 8 / 2009 privind acordarea tichetelor de vacanță.
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