CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
POLIȚIA LOCALĂ ORADEA

Nr. 54.626 din 29.09.2017

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE
Situația drepturilor salariale ale personalului din cadrul POLIŢIEI LOCALE ORADEA,
întocmită conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, la data de 30.09.2017

Salariile de bază ale personalului din cadrul Poliției Locale Oradea au fost stabilite în conformitate
cu Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și
H.C.L. nr. 691 din 25 iulie 2017, privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oradea și în cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local al
municipiului Oradea, respectiv, Administrația Socială Comunitară Oradea, Poliția Locală a municipiului
Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea.
Funcții publice de conducere
Nr.
crt.

Funcția

Nivelul
studiilor

Salariu de bază
Grad I

Grad II

1 Director executiv

S

7540

2 Șef serviciu

S

4640

5800

3 Șef birou

S

4292

4640

Notă:
» Salariile de bază stabilite pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
» 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 art. 15 din Legea nr. 153/2017.
» Personalul din cadrul Poliției Locale Oradea care ocupă funcții publice de conducere beneficiază de alocația
valorică a normei de hrană nr. 6, conform prevederilor Anexei nr. 1 la O.G. nr.26/ 1994 privind drepturile de hrană,
în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; art.35^1 din Legea nr. 155/2010, poliției locale, republicată cu modificările
și completările uterioare;
H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor privind norma de hrană;
Ordinul nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale,
modificat de Ordinul nr. 776/2015; H.C.L. nr. 845/2014 privind acordarea normei de hrană, pentru personalul din
cadrul instituției cu personalitatea juridică, Poliția Locală Oradea și H.C.L.nr. 691/2017.
Alocația valorică zilnică norma de hrană nr. 6 se acordă funcționarilor publici de conducere în sumă
de 32 lei/zi x 15 zile calendaristice/lună.

Funcții publice de execuție
Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

Gradația 5

grad profesional superior

S

3789

3978

4077

4179

2

grad profesional principal

S

3274

3438

3524

3612

3

grad profesional asistent

S

2946

3093

3170

3249

Funcția, gradul profesional

Nivelul
studiilor

Gradația 1

1

Nr.
crt.

Gradația 0

Salariu de bază

Consilier, consilier juridic, polițist local

2806

Referent de specialitate, polițist local
4

grad profesional superior

SSD

3249

Referent, polițist local
5

grad profesional superior

M

6

grad profesional principal

M

7

grad profesional asistent

M

2783

2922

2995

3070

2750
2175

2708

Notă:
» 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 art. 15 din Legea nr. 153/2017.
» Angajații care își desfășoară activitatea între orele 22:00 - 06:00, pentru orele lucrate în acest interval, beneficiază
de sporul pentru munca de noapte de 25 % din salariul de bază conform art. 20 din Legea nr.153/2017.

Personal contractual

1 Consilier
2 Șofer I

grad II

M; G

Gradația 5

2538

Gradația 4

S

Gradația 3

Nivelul
studiilor

Gradația 2

Funcția, gradul profesional

Gradația 1

Nr.
crt.

Gradația 0

Salariu de bază

2708

Personalul din cadrul Poliției Locale Oradea beneficiază de alocația valorică a normei de hrană nr. 6, nr. 1 și nr.12"B"
conform prevederilor Anexei nr. 1 la O.G. nr.26/ 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului
din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; art.35^1 din Legea nr. 155/2010, poliției locale, republicată cu modificările și completările uterioare;
H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor privind norma de hrană;
Ordinul nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale,
modificat de Ordinul nr. 776/2015; H.C.L. nr. 845/2014 privind acordarea normei de hrană, pentru personalul din
cadrul instituției cu personalitate juridică, Poliția Locală Oradea și H.C.L.nr. 691/2017.
Alocația valorică zilnică norma de hrană nr. 6 = 32 lei/zi - se acordă funcționarilor publici care ocupă funcții publice
specifice de polițist local;
Alocația valorică zilnică norma de hrană nr. 1 = 25 lei/zi x 15 zile calendaristice/lună - se acordă funcționarilor
publici care ocupă funcții publice generale și personalului contractual;
Alocația valorică zilnică norma de hrană nr. 12 "B" = 5 lei/zi - normă suplimentară pentru personalul poliției
locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi.

Șeful Poliției Locale,
Director executiv
Beltechi Cristian - Marcel

