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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.A
privind modificarea anexelornr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa

nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publicişi personalul

contractualdin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Ialomiţa şi al Direcţiei

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 12166/2021 - R din 20.05.2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean lalomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

- anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 150/27.11.2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și al Direcţiei Judeţene de

Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând:

- minuta întâlnirii Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomița cu reprezentanții

salariaţilor din cadrul Consiliul Judeţean Ialomiţa şi al Direcţiei Judeţene de Evidenţa

Persoanelor Ialomiţa nr. 12193/2021 - N din 21.05.2021,

- Raportul de specialitate nr. 12196/2021 — D din 21.05.2021 al Direcţiei Buget

Finanţe;

- Avizul nr. /2021 - ___ din .2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

drepturi, obligații și incompatibilităţi;

- Avizul nr. /2021 -____ din „2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

asistenţă socială și familie;

- Avizul nr. /2021 -____ din „2021 al Comisiei economico — financiară și

agricultura,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii — cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice, cu modificările şi completările;

- prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile art. 45 și art. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din

30.03.2021,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul
contractualdin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa începând cu
01.05.2021, pentru următoarele categorii:

 

 

 

 

Funcția Salariul de bază pentru funcţiile: -lei-

de de execuţie

conducere

1 2 3 4 5 6 7 3
Gradaţia Gradaţia Gradaţia Gradaţia Gradaţia Gradaţia

0 1 2 3 4 5
 

consilier, consilier

achiziţii publice,

consilier juridic,

inspector, grad

profesional

debutant 3450 3709 3894 4089 4131 4296
 
Șef formaţie

muncitori gradul

 

 

 

          
ÎI 4600

Administrator| 3300 3548 3725 3911 4009 4109

Muncitorcalificat

[ 3180 3419 3589 3769 3863 3960

Șofer| 3180 3419 3589 3769 3863 3960

Ingrijitor 2850 3064 3217 3378 3462 3549
 

Art. Il Se aprobă modificarea salariilor de bază pentru personalul contractualdin cadrul
Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor lalomița începând cu 01.05.2021, pentru
următoarele categorii:

 

 

 

 

 

     

Funcția Salariul de bază pentru funcţiile: -lei-

de de execuţie

conducere

1 2 3 4 5 6 7 8

Gradaţia Gradaţia Gradaţia Gradaţia Gradaţia Gradaţia

0 1 2 3 4 5

Şofer| 3180 3419 3589 3769 3863 3960
ingrijitor 2850 3064 3217 3378 3462 3549     
 

Art. III Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în

mod corespunzător potrivit anexelor la prezenta hotărâre.

Art. IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
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Art. V Prin grijă Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Județul
Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean lalomița — Secţiunea
“Monitorul oficial al Județului”,

PREŞEDINTE,

MARIANPAVEL)

- Avizează

Secretarul General al Judeţului lalomiţa

Adrian-Robert IONESCU

Nr, Rd/Oc
Adoptată la Slobozia TE.
Astăzi „2021 2 ex.

Consiliul Judetean Ialomita

A
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REFERATDEAPROBARE
ia proiectul de hotărâre privind modificarea anexelornr. ] şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean

Ialomița nr. 150/27.11.2019privind stabilirea salariilor de bază pentrufuncționariipublici şi
personalulcontractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a PersoanelorIalomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea anexelornr. ] şi 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 130 din 27.11.2019 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Ialomiţași al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu
modificările şi completările ulterioare.

Propunerea este fundamentată pe prevederile art. 191 alin. (1) lit. [) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte, pe lângă atribuţiile concret
reglementate în această lege și alte atribuţii prevăzute de lege, în speţă 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, referitoare la stabilirea salariilor de bază.

De la data aplicării Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, respectiv 01.07.2017, pentru funcționarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomita şi Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa salariile de bază aufost stabilite prin hotărâre a
consiliului județean, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor.

Prin art. 1 alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 226 din 30.12.2020
privind unele măsurifiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene s-a stabilit prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4"1)
lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare, că în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie,
cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de
încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi
nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă
aceeaşifuncţie şiîși desfășoară activitateaîn aceleaşi condiții. ”

Având în vedere faptul că salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului
contractual din cadrul Consiliului Judeţean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a

Persoanelor Ialomiţa nu se încadrează în plafonarea prevăzută la art. I din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 226/2021, acestea fiind stabilite în temeiul art. 11 din Legea ur.



153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, o majorarea a salariilor este posibilă.

Din analiza Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 130/27.11.2019, cu modificările
și completările ulterioare s-a constatat că anumite salarii sunt mici prin raportare la alte
salarii.

La majorarea salariilor de bază care Jac obiectul prezentei hotărâri au fost avute în
vedere prevederile art. 1] alin. (4) ale Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
cărora veniturile salariale ale unuifuncționar public sau ale unui angajat contractual nu pot
depăși îndemnizaţia lunară a vicepreședintelui consiliului județean, iar cheltuiala cu salariile
trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în bugetul de
venituri și cheltuieli al consiliului județean, dar şi principiile enumerate la art. 6 din actul
normativ menţionat mai Sus.

Urmare promovării în treapta profesională 1 titularului postului de muncitor treapta II
și aprobarea trasformării postului prin Hotărâre a Consiliului Județean Ialomiţa, funcţia de
muncitor calificat II din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomiţa nu se
mai regăsește în structura aparatului de specialitate.

În cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomița, urmare promovării în
clasa 1 a titularului postului de referent, clasa III, grad profesional superior cât şi numirea
definitivă în funcția publică de execuţie a consilierului debutant, acestea nu se mairegăsesc în
structură instituţiei consecință a trasformării posturilor mai sus menționate prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Ialomița.

În consecință pentru posturile nominalizate anterior nu se vor mai stabili salarii prin
prezentulproiect de hotărâre. |

Având în vedere cele expuse, apreciez că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de
oportunitate și propun Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul
prezentate în proiecit.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,

Tudorache Emilia

Consiliui Judetean jalomita
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DIRESTIA GET FINANŢE

Nr. /2 736, D007 | 21.05.2027

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelornr. | şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 150/27.11.2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și
personalulcontractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomita

şi al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.
cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere:
-prevederile ari. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază pentru funcționarii publici
şi persoalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Ialomiţa şi al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, se stabilesc prin hotărârea Consiliului Judeţean,
în urma consultărilor cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz a
reprezentanţilor salariaţilor;

-minuta nr. (9193 /abs-N /aroţ41icheiată între Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și
reprezentanții salariaţilor Consiliul Judeţean Ialomița, privind nivelul salariilor de bază, începând cu
luna mai 2021;

-prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa 174/17.11.2020, privind aprobarea
organigramei, statuluide funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare,

S-a stabilit că, începând cu 01.05.2021, anexelenr. 1şi 2 se vor modificaasfel:
- Anexa nr. | la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 cu modificările şi

completărileulterioare, se completează și se modifică prin:
a) stabilirea salariului pentru funcţia de consilier, consilier achiziţii publice, consilier juridic,

inspector, grad profesional debutant cu salariul de bazăaferent celor 5 gradaţii de vechime în
muncă,

b) stabilireasalariului pentru funcția de șef formaţie muncitori, gradulII ;
c). stabilirea salariului pentru funcţia de administrator, treapta I cu salariul de bazăaferent celor

5 gradaţii de-vechime în muncă;
d) stabilirea salariului pentru funcția de şofer, treapta 1 cu salariul de bază aferent celor 5

gradaţii de vechime în muncă;
e) stabilirea salariului pentru funcţia de muncitor calificat, treapta I cu salariul de bază aferent

celor 5 gradaţii de vechime în muncă;
£) stabilirea salariului pentru funcţia de îngrijitor cu salariul de bază aferent celor 5 gradaţii de

vechime în muncă.

Consiliul Judetean Ialomita
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Funcţia Salariul de bază pentru funcțiile: ei.
de de execuție
conducere

1 2 3 4 5 6 7 8

Gradaţia 0__| Gradaţia || Gradaţia 2

|

Gradaţia 3

|

Gradaţia 4

|

Gradaţia5
consilier, consilier | |
achiziții publice,

consilierjuridic,
inspector, grad

profesional
debutant 3450 3709 3894 4089 4191 4296
Șef formație

muncitori gradul Il 4600

Administrator | 3300 3548 3725 3911 4009 4109
Muncitor calificat | 31809 3419 3589 3769 3863 3960
Sofer ] 3180 3419 3589 3709 3863 3960
Ingrijitor 2850 3064 3217 3378 3462 3549
 

- Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
completările ulterioare, se completeazăși se modifică prin:
a) stabilirea salariului pentru funcţia de şofer, treapta ] cu salariul de bază aferent celor 5

gradaţii de vechime în muncă;

150/27.11.2019 cu modificările şi

 

 

 

 

 

  

b) stabilirea salariului pentru funcţia de îngrijitor cu salariul de bază aferent celor 5 gradaţii de
vechime în muncă.

Funcţia Salariul de bază pentru funcţiile: -lJei-
de conducere de execuţie

1 2 3 4 5 6 7 3

Gradaţia 0__| Gradaţia 1

|

Gradaţia 2

|

Gradaţia 3

|

Gradaţia 4 Gradaţia 5
Sofer 1] 3180 3419 3589 3/69 3863 3960
Ingriţitor 2850 3064 3217 3378 3462 3549        

 

 
Urmare promovării în treapta profesională I a titularului postului de muncitor treapta II şi

aprobarea trasformării postului prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa, funcţia de muncitor
calificat II din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa nu se mai regăseşte în
structura aparatului de specialitate.

În cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, urmare promovării în clasa I a
titularului postului de referent, clasa III, grad profesional superior cât şi numirea definitivă în funcţia
publică de execuţie a consilierului debutant, acestea nu se mai regăsesc în structura instituției
consecință a trasformării posturilor mai sus menţionate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Ținând cont de proiectul de hotărâre, anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa ur. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița şi al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se
acualizează cu propunerile mai sus menţionate.

Director executiv,

Mihaela Moroianyj

Compartiment Resurse Umane,
Gheorghița Diaconescu


