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- PROJECT DE HOT4RARE NR. 5 
privind stabilirea salariilor de bazii pentru funclionarii publici ş i personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Ialomita si al Directiei Judetene de 

Evidentii a Persoanelor Ialomita 

Consiliul Judeţ ean 
Având  în vedere: 

Referatul de aprobare nr. Oa  /2021 -  I  din  19 A  .2021 al Presedintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a; 

Examinand: 
- minuta intalnirii Presedintelui Consiliului Judefean Ialomiţ a cu reprezentanfii salariaţ ilor 

din cadrul Consiliul Judefean Ialomita ş i ai Direcţ ieCJudefene de Evidenta Persoanelor Ialomiţ a; 
- Raportul de specialitate nr. 	IPW /2021 - A" din  19,41  .2021 al Directiei Buget Finanre; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei pentru muncă , să mitate, asisteniă  

socialei fanlike; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

incompatibilităţ i, 
In conformitate Cu.. 
- prevederile Hottiră rilor de Guvern nr. 4/2021 si nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de 

bază  minim brut pe lard garantat in plată ; 
- prevederile art. 3 alin. (1) si (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 ş i anexa 

nr. VIII cap.I lit.A pct.III si cap. II litA pct. IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului pleitit din fonduri pub/ice, 

prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Cu modyic ă rile ş i completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanla de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT4R Ă $TE: 

Art.1 incepand cu luna noiembrie 2021, se stabilesc salariile de bază  pentru func,tionarii 
publici ş ipersonalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantei din prezenta hotă reire. 

Art.2 Incepand cu luna noiembrie 2021, se stabilesc salariile de bead pentru funcţ ionarii 
publici ş i personalul contractual din cadrul Direcţ iei Judetene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă  din prezenta hotă reire. 

Art.3 Se imputernicaş te ordonatorul principal/terfiar de credite să  emită  actele administrative 
de stabilire a salariilor de bază  ale personalului din subordine, conform prevederilor prezentei 
hotă ră ri. 
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Ar1.4 'in conditiile art. I si 2, incepând cu luna noiembrie 2021, hoteireirea Consiliului Judetean 
Icdomita nr. 150/27.11.2019, cu modific'drile ş i complet'arile ulterioare, îş i inceteazci aplicabilitatea. 

Art.S Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomiţ a, prezenta hotdrare se va comunica 
directiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean lalomita, Directlei 
Judetene de Evidenta  a  Persoanelor Ialornita ş i Institutiei Prefectului Judetul Ialopniţ a, urmand să  
fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean lalomita, Secţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREMDINTE 
	

Avizat, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 
LA HOTARAREA CONS[LIULU1 
JUDETEAN IALOMITA 
NR. 

Salarii de bază  pentru functionarii publici si personalui contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita 

Funcţ ia Salariul de bază  pentru functiile: 

de conducere 

-lei- 

de execu ţ ie 

-lei- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

GRADAT1A 0 GRADATIA 1 GRADAT1A 2 GRADATIA 3 GRADATIA 4 GRADAT1A 5 

Administrator public* 19690 

Secretar general al jude ţ ului gradul II 15225 

Arhitect sef gradul 11 14175 

Director executiv gradul II 13650 

Director executiv adjunct gradul II 11550 

Sef serviciu graft! li 9720 

Auditor superior 7107 7640 8022 8423 8634 8850 

Auditor asistent 5060 5440 5712 5998 6148 6302 

Consilier, consilier achizi ţ ii publice, consilier juridic, inspector superior 6262 6732 7069 7423 7608 7798 

Consilier, consilier achizi ţ ii publice, consilier juridic, inspector principal 5088 5470 5743 6031 6182 6337 

Consilier, consilier achizilii publice,consilier juridic, inspector asistent 4130 4440 4662 4895 5017 5143 

Consilier,consilier achizilii publice, consilier juridic, inspector debutant 3933 4228 4439 4661 4778 4898 

referent de speciaiitate superior 4997 . 5372 5640 5922 6071 6223 

referent de specialitate principal 4058 4362 4580 4809 4930 5053 

referent superior 4175 4488 4712 4947 5072 5199 

director de cabinet presedinte 13000 

consilier cabinet presedinte 8717 9371 9839 10331 10590 10854 

referent cabinet presedinte 5811 6247 6559 6887 7059 7236 

consilier cabinet vicepresedinte 5693 6120 6426 6747 6916 7089 

sef formaţ ie muncitori 5244 

administrator 1 3762 4044 4246 4459 4570 4684 

safer l 3625 3897 4092 4296 4404 4514 

muncitor calificat 1 3625 3897 4092 4296 4404 4544 

Ingrilitor 3249 3493 3667 3851 3947 4046 

* Salariu1Administratorulu1 Public este vaIabil în perioada implement ă rii Is niveiul institutiei publice a minim 3 proiecte cu fonduri europene 
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ANEXA NR. 2 
LA HOTĂ RAREA CONSILIULUI 
JUDETEAN IALOMITA 
NR. 

Salaril de bază  pentru func ţ ionarii publici i personalul contractual din cadrul 
Direcţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a 

F 	ntia Salariul de baza' pentru functiile: 

de conducere 
-lei- 

de execu ţ ie 
-lei- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

GRADATIA 0 GRADATIA 1 GRADATIA 2 GRADATIA 3 GRADATIA 4 GRADAŢ IA 5 

Director executiv gradul II 11550 

5ef serviciu gradul  II 9720 

Consilier,consilier juridic, inspector superior 6262 6732 7069 7423 7608 7798 

Consilier,consilier juridic, inspector principal 5088 5470 5743 6031 6182 6337 
1. 

ConisIier,consilier juridic, inspector asistent 4130 4440 4662 4895 5017 5143 

referlent principal 4131 4441 4663 4896 5018 5144 

sofer I 3625 3897 4092 4296 4404 4514 

Ingrijitor 3249 3493 3667 3851 3947 4046 
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PREYEDINTE 
	

Nr.02.-X cge - din /9. 	.2021 
e)() 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de bazii pentru funclionaril publici 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean 
Ialomila ş i al Directiei Judefene de Evidentli a Persoanelor Ialomi ţa 

Prin  pro iectul de hotă ră re sup us dezbaterii Sc propune Consiliului Judeţ ean 
Ialomita stabilirea salariilor de bază  pentru funcţ ionarii publici ş ipersonalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean lalomiţa si al Directiei 
Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

De la data aplică rii Legii-cadru nr. 153728.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri publice, respectiv 01.07.2017, pentru func ţ ionarii publici ş i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
lalomita si Direcţ ia Judeteană  de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomita salariile de hază  au 
fost stabilite prin hotă ră re a consiliului judelean, în urma consultă rii organizaţ iei sindicale 
reprezentative sau, dup ă  caz, a reprezentantilor salariatilor. 

La stabilirea salariilor de bază  pentru functionarii publici ipersonahd contractual 
care fac obiectul prezentei hot ă ră ri s-a avut in vedere, in principal, urmă toarele aspecte: 

* nivelul salariul de bază  minim brut pe ţ ară  garantat in plată , pentru anii 2021 si 
2022, stabilit prin Hotă ră rile de Guvern nr. 472021 si nr. 107172021; 

* resursele bugetare aferente cheltuielilor de personal; 
* principiile sistemului public de salarizare; 
* prevederile art. 11 aim, (4) ale Legii-cadru nr. 153728.06.2017 privind salarizarea 

personalului plă tit din fonduri pub lice, potrivit c ă rora veniturile salariale ale unui 
,funcţ ionar public sau ale unui angajat contractual nu pot depă si indemnizatia lunară  a 
vicepresedintelui consiliului judetean, jar cheltuiala cu salariik trebuie să  se incadreze in 
cheltuielile de personal aprobate cu această  destinaţ ie in bugetul de venituri ş i cheltuieli 
al consiliului judelean; 

* respectarea raportului salarial de 1-12 prevă zut de art. 5 din legea salariză rii, cat 
si a prevederilor art. 11 aim. (1) din Legea-cadru nr. 153728.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri pub lice, in sensul consultă rii organ izaţ iei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după  caz, a reprezentantilor salariatilor; 

* rezultatul mntâlnirii Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita cu reprezentanţ ii 
salariaţ ilor din cadrul Consiliului Judetean Ialomita si Directiei Judeţ ene de Eviden ţ a 
Persoanelor Ialomita; 	
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* complexitatea si volumul crescut al activită tilor privind imp lementarea unui 
num ă r din ce in ce mai mare de proiecte, prin accesarea Programelor cu finantare 
europeană , a Programului National de Dezvoltare Locală  a Pro gramului National 
"Anghel Saligny", a viitorului Plan National de Redresare ş i Rezilient ă , ceea ce se 
transpune in cresterea atributiilor ş i competentelor personalului consiliului judetean. 

Propunerea este fundamentată  pe prevederile art, 191 alin. (1) lit, J) din Ordonanţ a 
de Urgenţă  a Guvernuluj nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterjoare, potrivit că rora consiliul judeţ ean indeplineste, pe langă  atributiile 
concret reglementate in această  lege i alte atributii prevă zute de lege, in spet ă  cele 
prevăzute de art. 11 alin, (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri publice, cu modific ă rile si completă rile ulterio are, 
referitoare la stabilirea salariilor de hazel. 

Av ă nd  în vedere că  sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotă ră rii in forma si continutul 
prezentate in project. 

PRE$EDINTE 
MARI PAVEL 

Tehnoredactat, 
Dogaru lulian 
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RAPORT 

la  roiectul de hotă rdre rivind stabilirea salariilor  de  bază  entru func ionarii publici si ersonalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 

al Direc ţ iei Judetene de Evident ă  a Persoanelor Ialomi ţ a 

Având in vedere: 
-prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 

fonduri publice, prin hot ă ră rea consiliului jude ţ ean, se vor stabili salariile de bază  pentru 
funetionarii publici ş i personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie" din 
aparatul de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a ş i din serviciile publice din subordinea 
acestuia (Directia Jude ţ eană  de Evidentă  a Persoanelor Ialomita ) ; 

-rninuta incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita  i  reprezentantii 
salariatilor aparatului de specialitate  at Consiliul Judeţ ean Ialomita, privind nivelul salariilor de 
bază , incep ă nd cu luna noiembrie 2021; 

-minuta incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Judetean Iatomi ţ a  i  reprezentantii 
salaria ţ ilor Directiei Judetene de Evidenra a Persoanelor Ialomi ţ a, privind nivelul salariilor de baz ă , 
incep ă nd cu luna Doi embrie 2021, 

Salariile de bază  se stabilesc prin hot ă rke a consiliului judetean in urma consult ă rii 
organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă  caz, a reprezentantilor salariatilor, 
cu respectarea nomenclatorului funcliilor necesare desf ăş ură rii activită tii specifice fiec ă rei institutii 
sau autorit ă ti a administratiei publice locale, precum ş i ierarhia functiilor a ş a sunt prev ă zute in 
anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III  ş i cap. II lit. A pet. IV din Legea nr. 153/2017 ş i fă ră  a se dep ăş i 
nivelul indemnizatiei lunare a vicepre ş edintelui consiliului judettan, exclusiv major ă rile de pand la 
25% acordate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, cu 
incadrarea  în  cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri ş i cheltuieli. 

Salariile de bază  stint diferentiate pe functii, grade/trepte ş i gradatii pentru fiecare functie, 
fiecă rui grad sau treaptă  profesional ă  corespunzandu-i 5 gradatii, aferente tran ş elor de vechime in 
munc ă , cu exceptia functiilor de demnitate public functiilor de conducere pentru care gradatia 
este inclus ă  in indemnizatia lunar ă /salariul de bază  prevă zut pentru aceste functii in anexele nr.  1-IX 
din Legea nr. 153/2017. 

Consillul Judeteen lalorolta 
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Tranş ele de vechime in maned in functie de care se acord ă  odic 5 gradatii, precum ş i cotele 
procentuale corespunz ă toare acestora, calculate la salariul de bază  avut la data indeplinirii 
conditiilor de trecere in gradatie ş i incluse in acesta, sunt cele prev ă zute de lege. 

La stabilirea salariilor de bază  s-au avat in vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plait din fonduri publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare ş i a 
Hotă ră rii Guvernului nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază  minim brut pe lard 
garantat in plată  pentru anul 2021 ş i nr.1.071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază  minim 
brut pe tad garantat in plată  pentru anul 2022. 

Anexele nr. 1 ş i  iii. 2 la proiectul de hotă ră re conţ in salariile de bază  pentru functionarii 
publici ş i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Ialomita  i  Directia Judetean ă  de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Comp artiment Resurse Umane, 
Gheorghit Diaconescu 
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