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ANUNȚ

În  aplicarea  prevederilor  art.33  ale  Legii  nr.153/2017  legea-cadru  privind  salarizarea

personalului plătit din fondurile publice, Serviciul resurse umane comunică următoarele:

   a)  salariul  de bază/salariul  funcției  de bază,  indemnizația de încadrare sau indemnizația

lunară,  după  caz,  este  stabilită  prin  HCL  al  municipiului  Carei  nr.  2/2018,  privind  stabilirea

salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului

Municipiului Carei și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Carei

b)   tipul,  baza  de  calcul,  cota  procentuală,  valoarea brută  a  sporurilor,  compensațiilor,

adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării

acestora : spor condiții periculoase 15% pentru asistenți medicali, conform  art.7 alin.(1) lit.h de la

cap.II din anexa II la Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice

c)  valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă

lucrată de un an, precum și baza  legală a acordării acestora – nu se acordă

d)   valoarea  anuală  a  indemnizației  de  hrană  care  urmează  să  fie  acordată  pentru  o

perioadă lucrată de un an, precum și baza  legală a acordării acesteia: două salarii de bază minime

brute pe țară garantate în plată, conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 legea-cadru privind

salarizarea personalului plătit din fondurile publice

e)  orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a

acordării acestora – nu se acordă

f)  orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală

a acordării acestora – nu se acordă
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