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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind modificarea anexei nr. 2Ia Hoffireirea Consiliului Judetean lalomita nr. 222/25.11.2021 

privind stabilirea salarlilor de hazel' pentru funcţ ionarii public' si personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a .g al 

Directiei Judetene de Evident(' a Persoanelor lalomita 

Consiliul Judetean 
Aveind  în vedere: 
- keferatul de aprobare nr.  aealti /2022 - 	din .7 ,03  .2022 at Presedintelui 

Consiliului Jude ţ ean lalomita; 
- Hotă rdrea Consiliului  Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 	din 	.2022 privind modificarea 

anexei nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea 
organigramei si statului de fungi/ ale Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a, 
	cu-moclific 6-* ri le i  complete 	 ;  

- anexa nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 222/25.11.2021 privind 
stabilirea salariilor de hazel pentru func ţ ionarii public/ l personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate at Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a si al Directiei Judetene de Evident ă  
a Persoanelor lalomita; 

- minuta intednirii Presedintelui Consiliului Judetean lalomito cu reprezentantul 
salaria ţ ilor Direct/el Judetene de Evident-a Persoanelor lalomita nr.6810/2022 - A din 
15.03.2022; 

Examinând: 
adresa nr. 853 din 08.02.2022 a Direcţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor 

lalomi ţ a; 
- kaportul de specialitate nr.  6::03  /2022 - 	din  4.4TP..3  .2022 al Directiei Buget 

Fin ante; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei juridice, de discipliner, 

drepturi, obliga ţ ii si incompatibilit ăţ i; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru munc ă , s ă nă tate, 

asistentă  socială  familie; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico financiar ă  

agricultura, 
În conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgenfel a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă  rile si completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii - cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 

fan dun pub/ice, cu modifică  rile ş i cornpletă rile; 
prevederile art, 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privinci normele de tehnica 

pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modifică rile ş i cornpletă rile 
E - ulterioare; 0 	 
	,... 	- prevederile art. 45 si art. 47 din Regulamentul de organizare si fungionare a 

C 	 CO a 	 
4) 	2 Consiliului Jude lean lalomita, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din r. 	  -0 	 
-, . 	8 30.03.2021, cu modifică rile si completă rile ulterioare, 
	- 
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În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTAR Ă 5TE: 

Art. I Anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 222/25.11.2021 privind 
stabilirea salariilor de bază  pen  tru functionarii publici  i  personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean ialomita si al Directiei Judetene de Evidentă  
a Persoonelor lalomit-a, se modifică  si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotă r&e. 

Art. II  Prezenta hot ă rare devine obligatorie si produce efecte de la data comunică rii. 

Art. III  Prin gnja Secretarului General al Judeplui 	prezenta hotă reire se va 
comunica, spre ducere la i`ndeplinire, Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita, 
Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

spre ş tiin ţ  lnstitutiei Prefectului — Judetul 	urmernd s ă  fie publicată  pe site-ul 
Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul oficial al Judetului". 

PRE5EDINT-E, 
MARIAN PAVEL 

Avizeazii 
Secretarul General al Juderului lalomita 

Adrian-Robert IONESCU 

Nr.  	 Rd/Oc 
Adoptată  /a Slobozia 	 HAM 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 
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CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMI Ţ A ANEXA 

LA HOTĂ RAREA CONSILIULUI 

JUDETEAN IALOMITA 

NR. 	 

Sa!arH  de baz6 pentru functionarii public' si perso nalul contractual din cadrul 

Functia Salariul de bază  pentru functiile: 

de conducere 

-lei- 

de executie 

-lei- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Director executiv grad II 11550 

Ş ef serviciu grad II 9720 

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

Consilier, consilier achizitii publice, consilier juridic, 
inspector principal principal 5088 5470 5743 6031 6182 6337 

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

Referent superior 4175 4488 4712 4947 5072 5199 

Referent principal 4131 4441 4663 4896 5018 5144 

Ş ofer 1 3625 3897 4092 4296 4404 4514 

Ingrijitor 3249 3493 3667 3851 3947 4046 
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PREŞ EDINTE 
	

Nr.  eed /2022 / din 	 iQ3.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind modificarea anexei nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a 

nr. 222/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază  pentru func ţ ionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a si 

al Direc ţ iel Judeţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a 

	'n-proi-ectul-de-hot- ă llre-upus—dezbat-erii se-propune--modifitarea-anexei 	Hert-56' rea 
Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 222 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de baz ă  pentru 

funcţ ionarii publici ş i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean 

lalomi ţ a ş i al Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a. 

Propunerea este fundamentat ă  pe prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, potrivit 

c ă rora consiliul jude ţ ean indepline ş te, pe l ă ng ă  atribu ţ ille concret reglementate în aceast ă  lege ş i alte 

atribuţ ii prev ă zute de lege, In spe ţ 5 cele prev ă zute de art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice, cu modific ă rile ş i 
cornplet5rile ulterioare, referitoare la stabilirea salariilor de baz5. 

Ca urmare a aprob ă rli de c ă tre plenul consiliului jude ţ ean a noului ş tat de func ţ ii al Direc ţ iei 

Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a, au intervenit modific ă ri in sensul c ă  in cadrul acestei 

institu ţ ii o func ţ ie de consilier, nivel de studii superioare, a fast transformat ă  In referent, nivel de 

studii medli. 

Pe cale de consecin ţă , se impune stabilirea salariului de baz ă  pentru noua func ţ ie, astfel c ă  
anexa 2 la Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 222 din 25.11.2021 se completeaz ă  cu acestea. 

La stabilirea salariilor de baz ă  pentru cele dou5 func ţ ii care fac obiectul prezentei hot ă r ă ri s-a 
avut In vedere prevederile art. 11 alin. (4) ale Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 

personalului pl5tit din fonduri publice, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, potrivit c ă rora 
veniturile salariale ale unui func ţ ionar public sau ale unui angajat contractual nu pot dep ăş i 

indemniza ţ ia lunar ă  a vicepre ş edintelui consiliului jude ţ ean, iar cheltuiala cu salarille trebuie s ă  se 

incadreze in cheltuielile de personal aprobate cu aceast ă  destina ţ ie in bugetul de venituri ş i cheltuieli al 

consiliului jude ţ ean, dar ş i principiile enumerate la art. 6 din actul normativ men ţ ionat mai sus. 
Având In vedere cele expuse, apreciez c ă  sunt Indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i de 

oportunitate ş i propun Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a adoptarea hot ă ră rii 'in forma ş i con ţ inutul 
prezentate In proiect. 

PRE Ş EDINTE 
MARIAN PAVEL 

ConsLilul Judetean lalomIta 

III 
10000106879 

Redactat, 
Haimana Ana-Maria 
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la proiectul de hot ă rare privind modificarea anexei nr. 2 la Hot ă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 
222/25.11.2021, privind stabilirea salariilor de baz ă  pentru func ţ ionarii publici ş i_personalul  

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
ş i al Direc ţ iei Judeţ ene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita,  

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

fonduri public; cu modificdrile ş i complet ă rile ulterioare, salariile de bază  pentru func ţ ionarii publici 
ş i persoalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţ ean Ialomi ţ a ş i al 
Direc ţ iei Judeţ ene de Eyidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a, se stabilesc prin hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean, 
in urma consult ă rilor cu organiza ţ iile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă  caz a 
reprezentan ţ ilor salariaţ ilor ; 

-adresa nr. 853 108.02.2022 a Direc ţ iei Jude ţ ene de Evidenţă  a Persoanelor inregistrat ă  la 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a  cu  nr. 3.513 12022-K108.02.2022; 

-minuta nr. 6.810 72022-A/15.03.2022, incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a 
reprezentan ţ ii salariaţ ilor Direeţ iei Jude ţ ene de Eyidenţ d a Persoanelor Ialomi ţ a, privind nivelul 

salariilor de bază ; 
-prevederile Hot ărarii Consiliului Judelean Ialomi ţ a 41/21.04.2016, privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţ ii ale Direcţ iei Jude ţ ene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

S-a stabilit că , anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 222125.11.2021 se 
modified prin: 

a) Completarea anexei cu func ţ ia de referent, clasa III, grad profesional superior ş i stabilirea 
salariului de bază  aferent celor 5 grada ţ ii de yeehime in muncă  după  cum urmeazd: 

Func ţ ia Salariul de bază  pentru func ţ iile: 	-lei- 
de uanduccre de executie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gradaţ ia 0 Gradaţ ia 1 Gradaţ ia 2 Gradaţ ia 3 Gradaţ ia 4 Gradaţ ia 5 

Referent superior 4175 4488 4712 4947 5072 5199 

Ţ inand cont de proiectul de hot ă rare, anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a nr. 
222/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază  pentru func ţ ionarii publici  i  personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i al Diree ţ iei 
Judeţ ene de Eyidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, se acualizeaz ă  
Cu  propunerea mai sus menţ ionată . 

Director executiv, 
Mihaela Moroia4

Compartiment Resurse Umane 
Ghcorghi ţ a D' conescu 
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DIRECTIA JUDETEANĂ , DE EVIDENŢĂ  
A PERSOANELOR IALOMIŢ A 

Compartimentul Financiar Contabilitate, 
1?esurse Umane, Administrativ 
Nr. 45,-3  /08.02.2022 

CONSILIUL JU ETEAN IALO ľ  íI ŢA 

Potrivit art. 478 al/n, (1) si (2) din Ordonanta de Urgent(' nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul 

Administrativ, promo varea in grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea 

unei functii pub/ice de executie de grad profesional imediat superior celui detinut de functionarul public, 

prin transform area postului ocupat de functionarul public ca urmare a promov ă rii concursului sou 

exam enu I u   respectiv m ad ifica rert_statului_cle_functi,Ldi4-ca-d,r-the-inst4tuti.  

Avand  în yea/ere prevederile art. 173 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta de Urgent ă  nr. 5712017 

pfivind Codul Adminstrativ, potrivit c ă reia 'Consiliul Judetean indepline ş te atributii privind infiintarea, 

organizarea si functionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean ale institutiilor pub/ice de 

interes judetean ş i ale societatilor i regiilor autonome de interes judetean" ş i ale a//n. (2) lit. (c)  In  

exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. (a) Consiliul Judetean aprob ă  regulamentul de 

organizare i functionare a Consiliului Judetean, organigrama, ş tatul de functii, regulamentul de 

organizare si functionare ale aparatului de specialitate al consiliului judetean, precum ş i ale institutiilor 

pub/ice de interes juderean ...", v ă  rug ă m sa supuneti spre analiză  ,si aprobare proiectul de hot ă rdre 

privind modificarea anexei nr. 2 la hot ă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 164 din 23.09.2021 

privind modificarea anexei nr. 2 la hot ă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 41 din 21.04.2016 

privind aprobarea organ igramei ş i ş tatului de functii al Directlei Judetene de Evident(' a Persoanelor 

lalomita,cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Fată  de situatia relatat ă  propunem modificarea statului de functii, prin transformarea postului 

de la nr. crt. 8, ID 211905 din statul de functii, functia public(' de executie de consilier juridic, grad 

profesional principal din cadrul Serviciului Stare Civ/la Compartiment Juridic Con tencios ş i Re ĺ c ţ ii 

Pub/ice, în functia public(' de executie de consilier juridic, gradul profesional superior ş i al postului de la 

nr. crt 10, ID 211905 din statul de functii, functia public ă  de executie de cons/her, grad profesional 

asistent din cadrul compartimentului Evidenta Persoanelor in functia public ă  de executie de referent, 

clasa III, grad profesional superior, mentiondnd faptul c ă  atributiile specifice acestel functii pub/ice pot 

fi exercitate ş i de un functionar cu studii medii deoarece nu sunt de o complexitate ce necesit ă  studii 

superioare. Totodată  in conformitate cu prevederile art. 11 alin(1) din Legea-Cadru 15372017 privind 



salarizarea personalului pl ă tit din fonduri public, solicit ă m stabilirea salariului de baz ă  pen tru funcţ ia 

public(' de execu ţ ie de referent, clasa Ill, grad profesional superior. 

Facern precizarea c ć  transformarea acestor posturi nu modific ă  num ă rul maxim de posturi 

aprobat pentru anul 2022. 

În  conformitate cu prevederile art. 173 alin(2) lit. c) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  nr. 57 din 

3.07.2019, privind Codul Administrativ, v č  rug& s ă  supune ţ i spre analiz ă  ş i aprobare transformarea 

postului i modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Direc ţ iei Jude ţ ene de 

Evidentă  a Persoanelor lalomi ţ a, asa cum a fast solicit at. 

Anexam: Raportul final al Concursului/Examenului 

Statul de func ţ ii modificat al Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţ a a Persoanelor lalomi ţ a. 

Vă  mul,tumim. 
Cu stim ă , 

Inspector, 
Damian Francisc A reia 

B-clul Chimiei, Nr.I3 , Cod 92,00,63, Mun. Slahozia Judea(' falomita, 
Tel: 02431215117: Te1-Fax 0243/235119' 
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