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Nr.371 din 23.03.2022

TRANSPARENŢA VENITURILOR SALARIALE

din cadrul Casei Municipale de Cultură Zalău conform prevederilor art. 33 alin.(l) 
din Legea-cadru nr.l53 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice

Spor pentru 
condiţii 

periculoase

CFPFuncţia Grad/ Gra
daţie

Salar TotalNr.
10%bază salar bruttreaptăcit.

sau
vătămătoare

985 10.8389.853IIManager1

9.019Contabil şef II/O 7.515 752 7522

8.526775Dirijor IA/0 0 7.7513

406 8.257IA/0 7.851Artist instrumentist 44

339 6.8026.463Artist instrumentist IA/0 05

5.4904994.991Artist instrumentist I/O 06

6.6464316.215II/OArtist instrumentist 57

1621.937IFOArtist instrumentist 08
2.135Vi normă
4.8173634.454O/I 5Concert maestru9

4.6363394.297O/I 5Instrumentist10

4.5233314 4.192O/IInstrumentist11

3.4152913.1240O/IIIInstrumentist12

3.7182723.446O/I 0Instrumentist13
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Instrumentist 14 normă O/II 1.67214 0 138 1.810

Instrumentist 0/deb 1.811O 18115
1.99214 normă

Solist vocal I/O16 0 5.142 442 5.584

Solist vocal 14 normă II/O 2.300 138 2.438017

Solist vocal O/I 4.63618 5 4.297 339

Solist vocal 14 normă O/III 0 1.544 138 1.68219

Coregraf IA/0 9.358 936 10.294520

383 4.208Coregraf O/III 0 3.82521

403 4.432Deb/0 4.02922 Maestru de studii- balet 0

4.656327Corepetitor O/I 5 4.32923

O/I 2.283 190 2.473Dansator 14 normă 524

2.276164O/I 4 2.112Dansator 14 normă25

152 1.986O/I 0 1.834Dansator 14 normă26

1.816O/II 1.672 1440Dansator 14 normă27

138 1.682O/III 0 1.544Dansator 14 normă28

181 1.9920/deb 0 1.811Dansator 14 normă29

2.035185O/I 1.8500Dansator 14 normă30

302 4.350O/I 4.0485Referent31

2822.818IA/0 0Secretar literar-PR- 
marketing 14 normă

32
3.100

1901.898O/I 0Maestru lumini-sunet33
2.08814 normă

3173.3175Supraveghetor sală, 
control bilete

34
3.634

481 5.2914.810Inspector de specialitate I/O 335

5.2454353 4.810I/OInspector de specialitate36

4.6054194186I/O 0Inspector de specialitate37

5.1664164.750II/O 4Consilier juridic38
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Casier O 3.450 3.79539 345

Administrator O/I40 5 4.219 399 4.618

Muncitor din activitatea O/I41 5 3.539 306
specifică instituţiilor de 

spectacole sau concerte 3.845

îngrijitor 2.807 237 3.04442 5

Salariile de bază ale personalului din cadrul Casei Municipale de Cultură Zalău sunt stabilite 
conform art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.l53 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile 
art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, 
cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de 
încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel 
cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie 
şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, conform art.l alin. (1) din OUG nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.

Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim 
conform prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare._______________

Sporul pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare se acordă conform Dispoziţiei 
Primarului nr.l456 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentelor pentru acordarea sporului 
pentru condiţii periculoase/vătămătoare în procent de 10% pentru personalul Casei Municipale de 
Cultură Zalău şi se menţine la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura 
în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, conform 
art.l alin.(5) din OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.__________________________

Majorarea salariului de bază cu 10% pentru personalul care exercită control financiar preventiv se 
acordă în conformitate cu prevederile art.l5 din Legea cadru nr.l53 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.______

Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit, 
majorarea cu 28,5®/o faţă de nivelul cuantumului brut al salariilor de bază acordat pentru luna 
decembrie 2017, conform prevederilor OUG 91/2017. _______________________________

Conform H.G. nr.751/2018 persoanele care sunt încadrare în grad de handicap, grav sau accentuat, 
beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 
15% din salariul de bază care se menţine la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 
2021, conform art.l alin.(5) din OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative._______________
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Conform art. 18 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se beneficiază, lunar, de indemnizaţii de 
hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. 
Indemnizaţiile de hrană se acordă pentru personalul cu funcţia de bază din cadrul instituţiei, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară. Valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine 
la nivelul din anul 2021, conform art.l alin.(6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal- 
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative.

întocmit,
Inspector de specialitate 
Andreea Dana Gurzău

Manager
Rodica Seling-Pop

^ ZALĂU
Judeţul i

1 SĂLAJ I

vi'

1
★

4


