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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personaluldin cadrulinstituţiilor publice din subordinea

Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 17268jeo2â- din [1(22.2020 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 172 din 17.12.2019 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 4% 282fo?din _4h. 44„2020 al Direcţiei Buget
Finanţe;

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială și familie;

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;

- Avizul nr. din 2020 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/16.12.2019 pentru stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară garantat în plată;

- prevederile art. 38 alin, (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din

19.01.2017,

În temeiulart. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. | Art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea
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Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi va
avea următorul conținut:

„Art. 3 Începând cu luna ianuarie 2021 salariile de care beneficiază personalul plătii
din fonduri publice, în măsura în care ocupă aceeaşifuncţie şi îşi desfășoară activitatea în
aceleaşi condiţii, se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege
pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018 în cazul următoarelor instituţii din
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția
Copilului Ialomiţa (cu excepţia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de
Asistenţă Medico- Socială Fierbinţi Târg (cu excepția personalului care beneficiază de

aplicarea prevederilorart. 38 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 153/2017), Muzeul Judeţean
“Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca

Judeţeană „Ştefan Bănulescu” lalomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Sobozia ( cu excepţia
personalului care beneficiază de aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 153/2017).”

Art. il Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica Direcţiei Buget Finanţe, instituţiilor menţionate la art. | şi Instituţiei Prefectului -

Judeţul lalomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat

Secretarul Generalaljudeţului Ialomiţa

Adrian Robert IONESCU

Rd./Oc.

T.E.
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PREȘEDINTE Nr. 9736£ [2020-€ din /4 f2 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa

„nr. 172 din17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personaluldin cadrul
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi

completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Consiliului Judeţean
Ialomiţa modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12,2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare,

Propunerea este fundamentată pe prevederile art. 191 alin. (1) lit. £) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completărileulterioare, potrivit cărora consiliul județean îndeplineşte, pe lângă atribuţiile
concret reglementate în această lege și alte atribuţii prevăzute de lege, în speță cele
prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
referitoarela stabilirea salariilor de bază.

Conform art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „ În
perioada 2019-2022 se va acorda anual o creşterea salariilor de bază, soldelor de
funcție/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând
1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda defuncție/salariul defuncţie, indemnizaţia
de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din hina decembrie 2018.
Creşterea respectivăși data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat
(.).”

Prin Hotărârea Guvernului nr. 935 din 16.12.2019 s-a stabilit că începând cu
01.01.2020 salariul minim brut pe ţară garantat în plată în cuantum de 2.230 lei şi prin
excepție, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare,
salariul de bază minim brut pe țară garantatîn la nivelul de 2.350 lei lunar, fără a include
sporurişi alte adaosuri, pentru un program normar de lucru.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate,
propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate
în proiect.

Consiliul Judetean Ialomita
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Redactat,

"Tudorache Emilia



Member stISA Federation

ROMÂNIA PNI
RIA SIMTEx (3

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA sora
Tel: 0243 230200 : : , web; www.cicnet.ro
Fax: 0243 230250 Slobozia - Piața Revoluţiei Nr.1 e-mail: cjifcicnet.ro

 

 

  

DIRECȚIA BUGET FINANŢE

Nr,_odY 342 /A40-E] 44 MR.2020

„RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului JudeţeanIalomiţa nr. 172 din
17.12.2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul instituţiilor

publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Având în vedere:

-prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul coftractual din cadrul instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Începând cu data de 01.01.2021 conform art. 38 alin. (4) din Legea 153/2017 , în perioada
2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie,
indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază,
solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi
cel/cea din luna decembrie 2018.

Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu
respectarea principiului ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în
funcţie de complexitateaşi importanţaactivităţii desfăşurate.

Director executiv,

Mihaela Moroianu

Compartiment Resurse Umane,

Vasilica Chivu

Consiliul Judetean Ialomita
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