
 

Companie membră a grupului de firme FAXMEDIA 

 

 

INVITAȚIE  

CURS DE SALARIZARE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Stimată doamnă, stimate domnule Primar, 

Stimată doamnă, stimate domnule Secretar, 

 

Vă invităm la programul de perfecționare profesională cu tema „Salarizarea personalului bugetar la 

nivelul administrației publice locale – lămurirea unor aspecte controversate”. 

 

Obiectivul programului de perfecționare: consolidarea cunoștințelor în privința Legii 153/2017 - 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul administrației publice locale și aplicarea 

unitară a prevederilor legii; 

 

Tematica sintetică: • Care sunt beneficiile aleșilor locali și ale angajaților din primării, prevăzute de 

această lege • Cine și cum stabilește grila de salarizare în Primărie și în societățile din subordinea acesteia • 

Cum se stabilește salariul de bază, salariul lunar și indemnizația lunară • Care sunt sporurile, adaosurile, 

primele, premiile și alte elemente de salarizare • Cum se face încadrarea și promovarea personalului din 

administrația publică locală • Cum se stabilește indemnizația lunară a primarului, viceprimarului și a 

consilierilor locali • Cum se calculează drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate 

din fonduri europene de către personalul din primării nominalizat în echipele de proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile și pentru primari/viceprimari • Alte informații privind salarizarea potrivit 

legilor în vigoare și a noii legi. Notă: vor fi abordate și alte spețe punctuale – pe care cursanții le pot 

transmite la office@faxmedia.ro, în atenția formatorului, până la începerea cursului. 

 

Perioada cursului: 23-26 noiembrie 2017 (4 zile de curs, cu 3 nopți de cazare). 

Locul de desfășurare: Hotel Q, Brașov. 

Tarif de curs/ participant: 400 de lei fără T.V.A. (19%); se achită în contul societății FAXMEDIA 

CURSURI S.R.L. Ploiești, RO69 TREZ 5215 069X XX01 5162, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, CUI: 

37294339. 

Tarif de cazare/ participant: 710 lei fără T.V.A. (9%); se achită în contul societății FAXMEDIA TOUR 

S.R.L. Ploiești, RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609 deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, CUI: RO 

16826069; 

Notă: un însoțitor are asigurată gratuit cazarea cu mic dejun; 
 

Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile; locurile se ocupă după principiul „primul venit, 

primul servit”. Fișa de înscriere se transmite la Secretariatul General Faxmedia: office@faxmedia.ro, 

0372/032.313 – centrala, 0372/032.340 – fax, mobil 0728/305.461. 

 

Cu deosebită considerație, 

Mircea MATEI 

Director General 


