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INFORMARE 

                  În conformitate cu prevederile art.33 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și compltările ulterioare, Poliția Locală a municipiului Botoșani 
publică funcțiile din cadrul instituției și salariile de bază corespunzătoare, valabile începând cu data de 01 
ianuarie 2020: 
          

Nr. 
crt. 

Funcția publică 
Nivel 
studii 

Grad/grad 
profesional  

Salariul de bază, lei / Gradaţia 

0 1 2 3 4 5 

 FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 

1 director executiv  S I 11.210 

2 șef serviciu  S I 9.215 

  șef serviciu * S I 10.137 

3 șef birou  S I 8.854 

             FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE 

4 consilier S superior           7.478 

5 referent de specialitate SSD superior           5.799 

6 referent   M superior         4.434   

7 referent   M principal     2.960 3108      

             Funcții publice de execuție, specifice, de polițist local 

8 polițist local S superior           7.478 

9 polițist local S principal       5.519   5.799 

10 polițist local S asistent       4.798 4.918 5.041 

11 polițist local M superior       4.325 4.434 4.545 

12 polițist local M principal       3.108 3.186 3.266 

13 polițist local M asistent     2.661   2.865 2.937 

         FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE 

14 referent, treapta  I M           3.548 3.637 

15 paznic M,G         2.748   2.888 

16 îngrijitor G             2.795 

         
1. Salariile de bază: stabilite și aprobate prin H.C.L. Botoșani nr.118/2019 privind stabilirea salarilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 
familiei ocupaționale ”administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani  și  Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.       
2. Sporul de noapte: 25% din salariul de bază, acordat în temeiul și condițiile art. 20 alin. (1) din Legea-cadru nr.153/2017.       
3. Norma de hrană: acordată în temeiul H.G. nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la 

art.35^1 alin.(1) din Legea nr.155/2010 - Legea poliţiei locale. 
 - norma nr. 6 (32 lei/zi calendaristică ) - pentru personalul în activitate, care ocupă funcții publice de execuție specifice de polițist local și 

pentru personalul care ocupă funcții publice de conducere ; 
 - norma nr.1 (25 lei/zi calendaristica) -  pentru personalul în activitate, care ocupă funcții publice de execuție generale și pentru personalul 

care ocupă funcții contractuale;  
- norma suplimentară 12 B (5 lei/schimb - pentru personalul în activitate al instituției, care lucrează în schimburi, conform pontajului). 
  

 

 
Afișat astăzi, 31 martie 2020, la sediulpoliției Locale Botoșani și pe pagina de internet  http://politialocalabt.ro/       
                   
______________________________________________________________________________________________________________ 
*) salariul de bază este majorat cu 10% deoarece titularul postului  exercită activitatea de contol financiar preventiv, în conformitate cu 

prevederile art.15 din Legea nr.153/2017 

http://politialocalabt.ro/


 


