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PROIECT DE HOTA4RE NR. 	 
privind stabilirea salariilor de bazei pentru personalul din cadrul 
institu ţ iilor publice din subordinea Consiliului Jude ţean Ialomila 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Av ă nd in vedere: 

referatul de aprobare nr. 0942021 - 	din  7..1/2021  al Presedintelui Consiliului 
Judelean Ialomita; 

Examin ă nd: 
- minuta întâlnirii Presedintelui Consiliului Judetean Ialotnita cu salariatii din cadrul 

aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita; 
Raportul de specialitate nr. .2*11- 9  12021 - N din  13 ,f,f .2021 al Directiei Buget Finante; 

- Avizul nr. 	12021 - 	din 	.2021 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, asistentei 
socială  familie; 

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

Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 
obligaţ ii 

In conformitate cu: 
- prevederile Hotă rdrilor de Guvern nr. 4/2021 si nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de 

bază  minim brut pe tară  garantat in plat ă ; 
- prevederile art. 3 aim. (1) si (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin, (1), art. 11 si art. 38 din 

Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plă tit din fonduri pub/ice, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit, )2 din Ordonanta de (Jrgent"' a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5712019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTA - R Ă $TE: 

Art. 1 incepă nd cu luna noiernbrie 2021 se stabilesc salariile de bază  ale aparatului de 
specialitate al Directiei Generale de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta hotă ră re. 

Art. 2 incepă nd cu luna noiembrie 2021, se stabilesc salariile de bază  pentru posturile de preot 
ş i gardero bier din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă  Slobozia, conform anexei nr. 2, care face 
parte integrantă  din prezenta hot ă ră  re. 
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Art. 3 Incepă nd cu luna ianuarie 2022, in cazul ins titutiilor din subordinea Consiliului 
Judetean anume, Directia Generală  de Asistent ă  Socială  si Protecţ ia Copilului lalornita 
(cu excepţ ia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de Asistentă  Medico- Social ă  
Eierbinti Tă rg, Muzeul Judetean Ialomita, Muzeul National al Agriculturii, Centrul Cultural „Ionel 
Perlea "lalomita, Centrul Judetean pentru Conseniarea ş i Promovarea Culturii Tradiţ ionale lalomita, 
Biblioteca Judeleană  „,,Stefan B ă nulescu" Ialomiţ a ş i Spitalul Judeţ ean de Urgentii Sobozia, salariile 
de care beneficiază  personalul plă tit din fonduri publice, in m ă sura in care ocupci aceeasi functie 



îş i desfeipară  activita  tea in aceleafi condiţ ii, se stabilesc în condiţ iile art. 38 ş i a anexelor 
corespunzeitoare din Legea nr. 15312017. 

Art. 4 Se bnputernice#e ordonatorul principallterriar de credite să  emită  actele administrative 
de stabilire a salariilor de hazel ale personalului din subordine, conform prevederilor prezentei 
hoteiră ri, 

Art.5 fn condi ţ iile art. 1 fi 2, incep 'and cu luna noiembrie 2021, hoteireirea Consiliului Judeţ ean 
Icdomi ţ a nr. 172117.12.2019 "i„s'i incetează  aplicabilitatea. 

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Judelului lalon2iţ a, prezenta hotă reire se va comunica 
Direcţ iei Buget Finanţ e, instituţ iilor menţ ionate la art. 1 -3 si Instituţ iei Prefectului - Judeţ ul 
urmeind să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, Secţ iunea "Monitorul Oficial al 
Judeţ ului". 

PRESEDINTE 
	

Avizat, 
Seeretarul general al judetului Ialomita 

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 

LA HOTARAREA CONS1LIULUI 
JUDETEAN IALOMITA 
NR. 

Salarii de bază  pentru personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Directlei Generale de Asistent ă  Social ă  si Protectia Copilului lalomita 

Functia Salariul de bază  pentru functiile: 

de conducere 
-lei- 

de executie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
GRADATIA 0 GRADAŢ IA 1 GRADAŢ IA 2 GRADAŢ IA 3 GRADAŢ IA 4 GRADAŢ IA 5 

Director general 13.650 
Director general adjunct 11.550 
Director 10.500 
SO serviciu gradul 11 8.100 
Ş ef serviciu gradul I 7.560 
Ş ef birou gradul II 7.236 
Auditor IA 5775 6208 6518 6843 7014 7190 

Auditor] 5014 5390 5660 5943 6092 6244 
Auditor it 4237 4555 4784 5023 5148 5277 
Consilier juridic IA 5036 5414 5684 5969 6118 6271 
Consilier juridic I 4327 4652 4884 5128 5257 5388 
Consilier juridic II 3715 3994 4193 4403 4514 4627 
Consilier juridic debutant 3135 3370 3539 3716 3808 3904 
inspector de speciatitate I 5036 5414 5684 5969 6118 6271 
inspector de specialitate II 4327 4652 4884 5128 5257 5388 
inspector de specialitate III 3715 3994 4193 4403 4514 4627 
inspector de specialitate debutant 3135 3370 3539 3716 3808 3904 

referent de specialitate 1 5036 5414 5684 5969 6118 6271 
referent de specialitate II 4327 4652 4884 5128 5257 5388 
referent de specialitate III 3715 3994 4193 4403 4514 4627 

referent de specialitate debutant 3135 3370 3539 3716 3808 3904 
Referent I 4176 4489 4714 4949 5073 5200 
Referent II 3768 4051 4254 4467 4579 4693 
Referent IA 3520 3784 3973 4172 4276 4383 
Referent I 3333 3583 3762 3950 4049 4150 
Referent II 3101 3334 3500 3675 3768 3862 
Referent debutant 2884 3100 3255 3418 3504 3591 



Functia Salariul de bază  pentru functiile: 

de conducere 
-lei- 

de executie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Administrator I 3540 3806 3996 4196 4301 4409 

Ş ofer I 3213 3454 3627 3808 3903 4001 

Ş ofer II 3099 3331 3498 3673 3765 3859 

Muncitor calificat I 3213 3454 3627 3808 3903 4001 

Muncitor calificat II 3081 3312 3478 3652 3744 3837 

Muncitor calificat Ill 2964 3186 3346 3513 3601 3691 

Muncitor calificat IV 2850 3064 3217 3378 3462 3549 

Muncitor necalificat I 2850 3064 3217 3378 3462 3549 

Muncitor necalificat II 2736 2941 3088 3243 3324 3407 

ingrijitor  2884 3100 3255 3418 3504 3591 

ingrijitor debutant 2770 2978 3127 3283 3365 3449 

Paznic 2850 3064 3217 3378 3462 3549 



ANEXA NR. 2 
LA HOTARAREA CONSILIULUI 
JUDETEAN IALOMITA 
NR. 

Salarii de bază  pentru personalul contractual din cadrul 
Spitalului Judelean de Urgentă  Slobozia 

CONS1LIUL JUDEŢ EAN IALOMI Ţ A 

Fun ţ ia Salariul de bază  pentru funcţ iile: 

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 GRADATIA 5 

Preot 5.164 5.551 5.829 6.120 6.273 6.430 
Garderobier(muncitor calificat) 2.884 3.100 3.255 3.418 3.504 3.591 
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PREYEDINTE Nr.2_,9-ýge_ 	din I 5 1, .2021 
9024 6 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rttre privind stabilirea salariilor de baed pentru personalul din 

cadrul institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean lalornita 

Prin  pro iectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune Consiliului Judetean 
Ialomiţ a stabilirea salariilor de bazei pentru personalul din cadrul institutiilor publiee din 
subordinea Consiliului Judetean 

De la data aplică rii Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri pub/ice, respectiv 01.07.2017, pentru personalul din cadrul 
institutiilor pub/ice subordonate Consiliului Judelean Ialomita salariile au fost stabilite 
prin hoteireire a consiliului judelean, în urma consulteirii organ izaţ iei sindicale 
reprezentative sau, dup ă  caz, a reprezentanţ ilor salariaţ ilor. 

La stabilirea salariilor de bazei pen tru personalul care face obiectul prezentei 
hotă reiri s-au avut în vedere urmeitoarele 

* nivelul salariul de bazei minim brut pe larei garantat in plată , pentru anii 2021 si 
2022, stabilit prin Hotă ră rile de Guvern nr. 4/2021 si nr. 1071/2021; 

* resursele bugetare aferente cheltuielilor de personal; 
* principiile sisternului public de salarizare; 
* prevederile art. 11 alit?. (4) ale Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 

personalului plă tit din fonduri publice, potrivit c ă rora veniturile salariale ale unui 
func ţ ionar public sau ale unui angajat contractual nu pot depă si indemnizaţ ia lunară  a 
vicepresedintelui consiliuluijudeţ ean, jar cheltuiala cu salariile trebuie s'ei se incadreze în 
cheltuielile de personal aprobate cu această  destinatie în bugetul de venituri ş i cheltuieli 
al consiliului judeţ ean; 

* respectarea raportului salarial de 1-12 preveizut de art. 5 din legea salariză rii, că t 
si a prevederilor art. 11 aim. (1) din Legea-eadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri pub/ice, in sensul consult ă rii organizatiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după  eaz, a reprezentantilor salariatilor; 

* rezultatul întâlnirii Presedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cu salariaţ ii din 
cadrul aparatului de speeialitate al Directiei Generale de Asistentă  Social ă  ş i Protecţ ia 
Cop ilului Ialomiţ a; 

* complexitatea ş i volumul atributiilor personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Directiei Generale de  Asisten ţă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita. 

Cons Ilul Judetean lalomIta 
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În acest sens, prin proiectui de holdreire se propune: 
- stabilirea salariilor de bazet pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Directiei Generale de Asistenţ d Sociald ş i Protectia Copilului Ialomita, prin 
modificarea cuantumurilor stabilite prin anexa la Hotdreirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a 
nr. 172717.12,2019; 

- stabilirea salariilor de bazei pentru posturile de preot ş i garderobier din cadrul 
Spitalului Judeţ ean de Urgentei Slobozia; 

- acordarea in temeiul art. 38 si a anexelor corespunzdtoare din Legea —cadru nr. 
15312017 privind salarizarea personalului pi tit din fonduri publice, cu modificdrile ş i 
completeirile ulterioare, incepdnd cu anul 2022, in cazul instituţ iilor din subordinea 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţa: Directia Generald de Asistentet Sociarei si Protectia 
Copilului Ialomita ( cu excep ţ ia personalului din cadrul aparatului de specialitate), 
Centrul de Asistentd Medico- Sociald Fierbinti Tdrg, Muzeul Judetean Ialomita, Muzeul 
National al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea" Ialomita, Centrul 
Judetean pentru Conservarea ş i Prom ovarea Culturii Tradiţ ionale Ialomita, Biblioteca 
Judeţ ean „Stefan Beinulescu" Ialomita ş i Spitalul Judetean de Urgenţ d Sobozia. 

Propunerea este fundamentate pe prevederile art. 191 aim. (1) lit. J) din Ordonanţ a 
de Urge* a Cruvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare, potrivit ceirora consiliul judetean indeplineste, pe icingd atribuţ iile 
concret reglementate in aceastei lege si alte atribuţ ii preveizute de lege, in sperd cele 
prevdzute de art. 11 aim. (1) din Legea-cadru nr. 153728,06.2017 privind salarizarea 
personalului pleitit din fonduri publice, cu modificeirile si completeirile ulterioare, 
referitoare la stabilirea salariilor de bazd. 

Avdnd in vedere cei sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hoteirdrii 'in forma si continutul 
prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE 
MARIA 	EL 

Tehnoredacm, 
Dogaru fulian 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă rare privind stabilirea salariilor de baz ă  pentTu personalul contractual din cadrul 
instituţ iilor publice din subordinea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

Avănd in vedere: 
-prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri 

publice, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare ; 
-minuta incheiat ă  intre Presedintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a  i  reprezentan ţ ii salariaţ ilor 

aparatului de specialitate al Direcţ iei Generale de Asistenţă  Social si Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a, 
privind nivelul salariilor de bază , incepand cu luna noiembrie 2021; 

-minuta incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a  i  reprezentan ţ ii salariaţ ilor 
Spitalului Jude ţ ean de Urgenţă  Slobozia, privind nivelul salariilor de bază , incepand cu luna 
noiembrie 2021 pentru func ţ iile de preot respectiv garderobier, 

Salariile de bază  se stabilesc prin hot ă ră re a consiliului judelean in urrna consultă rii 
organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă  caz, a reprezentantilor salaria ţ ilor, 
fund  diferentiate pe fune ţ ii, grade/trepte ş i gradatii pentru fiecare func ţ ie, fiec ă rui grad sau treapt ă  
pro  fesional ă  corespunzandu-i 5 gradatii, aferente transelor de  echime in muncă , cu excep ţ ia functiilor 
de conducere pentru care gradaţ ia este inclus ă  in salariul de baz ă . 

Tranş ele de vechime in mune ă  in functie de care se acordă  cele 5 gradalii, precum ş i cotele 
procentuaie corespunz ă toare acestora, calculate la salariul de bază  avut la data indeplinirii conditiilor 
de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt cele prev ă zute de lege. 

La stabilirea salariilor de bază  s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea perscinalului pl ă tit din fonduri publice, cu modific ă rile ş i cornplet 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 
în  plată  pentru anul 2021 ş i nr.1.071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază  minim brut pe tea 
garantat in plată  pentru anul 2022. 

Anexele nr. 1 ş i m. 2 la proiectul de hotă rare conţ in salariile de bază  pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direc ţ iei Generale de Asistenţă  Social ş i Protec ţ ia 
Copilului Ialomiţ a ş i Spitalul Jude ţ ean de Urge* Slobozia, pentru celelalte func ţ ii din eadrul 
institu ţ iilor publice din subordinea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a aplic ă ndu-se prevederile art, 38 din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Compartiment Resurse Umane, 
Gheorghiţ a Diaconescu 

Cot* Jul Judetean lalomita 
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