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Transparenţa veniturilor salariaie pentru personalul din cadrul Creşci Voinicel Zalău
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Notă:
Salariile de ba/.ă ale asistenlclur medicale şi a medicului sunt stabilite la nivelul maxim conform art. 38 lit. bdin Legea cadru nr. 153/2017.

Salariile de hazâ pentru funcţiile dc conducere cuprind gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la nivel maxim conform prevederilor art.l9 alin.(2)
din l.cgcu-cadru nr.l53/2Q17.___________



Sporul pentru condiţii vătămâtome sc acordă conform Dispoziţiei Primarului nr. 1256 din 01.08.2018 privind acordarea spt)rului pentru condiţii 
pcficuloasc/'vatămâtoare în procent de 15% şi se menţine la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020. în măsura in care personalul ocupă 
aceeaşi funcţie şi îşi dcstăţoiiră activitatea în acckaşi condiţii conform articolului 1 aiin(3) din OUCi nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi 
pentru mixiificaiea şi complct^ea unor acte nonnalive şi prorogarea umîr termene.

Majorarea salariului de ba/.ă cu 10% pentru personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv se acordă în conformitate cu prevederile 
art.!5 din Ix*gea-cadru nr.I5.3/20n.

Conform MCI nr.75l/20I8 pcrstianele. în conformiuie cu certificatul de încadrare în grad dc handicap, sunt încadrare în grad de handicap, grav sau 
accentuai, hcnelîcia/ă. pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul dc bază.

Conform art. 18 din Ix'geacadni nr. 15.1/2017 se beneficiază, lunar, dc indemnizaţii tk hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de ba/ă minime 
brute pe ţară garantate în plată. Indemnizaţiile dc hrană se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară. în sumă dc 147 ki.Vahiare 
indemnizaţiei dc hrană .se menţine la nivelul din anul 2020 conform art I .alin (4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fi .scai-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogart'a unor termene.

( umpaiiiment financiar-contahil. 
Toma Uvia

Pircctor,
-Ioana


