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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea Hotărăril Consiliului Judetean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind
stabilirea saIarillor de bază pen tru personalui din cadrul institutillor pub/ice din subordinea
Consiliului Judetean lalomita, cu modific ă rile si •ropletările ulterioare
Consiliul Juderean
Avand fn vedere:
- referatul de aprobare nr.
/2021-E din ;t2,- 39,2022ä/ PresedinCelui
Cons iliului Judetean lalomita;
- Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea
salariilor de baz ă pen tru personalul din cadrul instituffilor pub/ice din subordinea Consiliului
Judetean cu modific ările i cornpleteirile ulterioare;
Examin and:
- Raportul nr.G.Z 116b .9 12022 Wdin, V.
al Biroului Resurse Umane;
- Avizul nr.
/2022 , din
09.2022 at Comisiei pentru muncer, s ăn ă tate,
asisten ţă social(' si familie;
- Avizul nr.
/2022
din
09.2022 at Comisiei juridice, de discipline'',
drepturi, obligatii şi incompatibilit ăti,
Tn conform itate Cu:
- prevederile art. 3 alin. (1) si (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 si art, 38
alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri
pub/ice, cu modifică rile i complet ările uiterioare;
prevederile O.U.G. nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonan ţa de urgent('
Guvernului nr. 130/2021 privind unele m ăsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum i pentru modificarea si cornpletarea unor acte normative;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonatna de Urgent(' a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completă rile ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pen tru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modifică rile şi completările ulterioare;
- prevederile art. 45 .,si art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şifuncţionare a
Consiliului Juderean ialorni ţa, aprobat prin Hoteirarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din
30.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgent() a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile şi completările ulterioare,

.2.1744

HOTARA5TE:
Art. I Art. 3 al Hotărarii Consiliului Judetean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind
stabilirea salariilor de baz ă pentru personalul din cadrul institutiilor pub/ice din subordinea
Consiliului Judetean Ialomiţa, cu modific ările i cornplet ările ulterioare, se modific ă ş i va avea
urm ătorul cuprins:

Cod FP -07-02, ed. 2 vers.0

„Art. 3 (1) "incepand cu tuna august 2022, cuantumul brut at salon//or de baz ă, de care
beneficiază personalul plă tit din fan dun publice se majoreaz ă cu 174 din diferenta din tre
salariul de haze', prev ăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările 51 complet ă rile
ulterioore, pentru anul 2022 şi cele din tuna decembrie 2021 in cazul institutiilor din
subordinea Consiliului Judetean si anume:, Muzeul Judetean Muzeul
National at Agriculturii, Centrul Cultural „lone/ Per/ca” lalomita, Centrul Judetean pentru
Conservarea 5i Promo varea Cu/Writ Traditionale lalomita, Biblioteca Judetean ă „5tefan
Bănulescu" lalomita, Directia General ă de Asistentă Social 5i Protectia Copilului lalomita (Cu
exceptia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de Asistent ă MedicoSodală Fierbinti Targ i Spitalul Judetean de Urgent ă Slobozia.
(2) Tncep ă nd cu luna august 2022, pen tru personalul nou-incadrat, pen tru personalul
numit/incadrat în aceea5i institutie/autoritate public ă pe functii de acela5i fel, inclusiv pentru
personalul promo vat in functii sou in grade/trepte profesionale si pen tru personalul care
avansează in gradatia corespunz ă toare transei de vechime in munca în perioada ianuarie-iulie
2022, cuantumul brut al solariilor de baz ă de care beneficiază aceste categorli de personal se
majoreaz ă cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baz ă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017,
cu modifică rile 5i completările ulterioare, pen tru anul 2022 si cele din luna iulie 2022.„
Art. Iltncep ă nd cu data intrării în vigoare a prezentei hot ărari or/cc prevedere contrar ă
se abrog ă .
Art. 111 Prin gnja Secretarului General al Judetului latomi ţa, prezenta hotărare se va
comunica Biroului Resurse Umane, Directiei Buget Finante, institutillor mentionate la art. I 5I
Institutiei Prefectului - Judetul lalomi ţa, urmănd .56 fie publicată pe site-ul Consiliului Judetean
lalomita la sectiunea "Monitorul Oficial al judetului".

PREMDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Rd./0c,

R.C.
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REFERAT DE APROBARE
la proieetul de hoarire privind modificarea not ărfirii Consiliului Judetean Ialomiţa
nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de baz ă pentru personalul din cadrul
institutillor publice din subordinea Consiliului Judetean Ialomita, cu
completarile ulterioare

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii se propune Consiliului Jude ţean Ialomiţa
modificarea Hotărdrii Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 223 din 25.11.2021 privind
stabilirea salariilor de baz ă pentru personalul din cadrul institu ţiilor publice din subordinea
Consiliului Judetean Ialomi ţa, cu modific ările i complet ările ulterioare.
Propunerea este fundamentat ă pe prevederile art. 191 atm. (1) lit, f) din Ordonan ţa
de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, CU modific ările şi
completările ulterioare, potrivit c ărora consiliul jude ţean indepline şte, pe lang ă atribuţiile
concret reglementate in aceast ă lege şi alte atribuţii prevăzute de lege, in spe ţă cele
prevăzute de art. 11 aim. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modific ările şi completările ulterioare, referitoare
la stabilirea salariilor de baz ă.
Conform art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modific ările şi completările ulterioare: „ in
perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de bazci, soldelor de
functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentad
1/4 din diferenta dintre salariul de bazci, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia
de incadrare prevcizute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din tuna decembrie 2018.
Cresterea respectivci ,vi data de aplicare se stabilesc prin legea anualci a bugetului de stat
Apliand această prevedere legal ă Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat Hot ărdrea
Consiliului Judeţean Ialomi ţa nr. 223 din 15.11.2021 prin care se majoreaz ă salariul
instituţiilor din subordine la nivelul prev ăzut in grilele de salarizare anexe la Legea
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri publice, cu modific ările şi
completările ulterioare.
După" publicarea O.U.G. 130/2021 privind uncle măsuri fiscal-bugetare, prorogarea
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Consiliul
Judeţean Ialomi ţa a adoptat hot ărdrea nr. 269/28.12.2021 prin care cuantumul brut al
salariilor de baz ă ale personalului plătit din fonduri publice i aflat in subordinea
Consiliului Judeţean Ialomita, se men ţine la acelaşi nivel cu salariul de baz ă acordat pentru
luna decembrie 2021, cu excep ţia personalului din asistenţă socială i sănătate din cadrul
instituţiilor aflate in subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru care au fast maj orate
salariile cu % din diferenta dintre salariul de baz ă prevăzut in Legea 153/2017, cu
modificările i completările ulterioare, pentru anul 2022 şi eel din tuna deceinbrie anul
2021.
Prin art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 115 din 26.08.2022 s-a stabilit prin derogare de la
prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publiee, cu modific ările şi completările ulterioare, ca

ineepand Cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază; soldelor de
funcţie/salarillor de functie şi indemnizatiilor de incadrare lunard de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se rnajorează cu 174 din diferenta dintre salariul de
bază, solda de functie/salariul de funcţie, indemnizatia de incadrare prev ăzute de Legeacadru nr. 153/2017, cu modific ările ş i complet ările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din
luna decembrie 2021.
Ţinănd cont de noile reglement ări se propune modificarea art. 3 din Hotărdrea
Consiliului Judeţean Ialomita nr. 223 din 2511.2021, cu modific ările şi completdrile
ulterioare.
Avănd in vedere c ă sunt indep1inite conditiile de necesitate si de oportunitate,
propun Consiliului Judetean lalomita adoptarea hot ărării in forma si continutu.1 prezentate
in project.

PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,
Cristian Rdureanu
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RAPORT
la proiectul de hottirtire privind tnodificarea Hoteir(irii Consiliului Judetean Ialonaita nr.
223725.11.2021, privind stabilirea salariilor de bazci pentru personalul din cadrul institutiilor
pub/ice din subordinea Consiliului Judetean Ialotnita

Avand in vedere:
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11572022 pentru completarea art. I
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13072021 privind uncle m ăsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative;
prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plait din fonduri
publice, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonan ţei de urgenţă a Guvernului nr. 22672020, privind uncle m ăsuri fiscal
- bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, Cu modificările i completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei de urge* a Guvernului nr. 130/2021 privind uncle m ăsuri fiscalhugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modifiearea i completarea unor
acte normative;
prevederile Hot ărării Consiliului Judeţean Ialomiţa privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Jude ţean
Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021;
este oportună modificarea articolului 3 din botărărea eonsiliului judeţean susmenţionată,
astfel:
- ineepand cu luna august 2022, cuantumul brut al salarii1or de baz ă de care beneficiaz ă personalul plătit din fonduri publice, din institu ţiile din subordinea Consiliului Jude ţean Ialomiţa şi
anume: Muzeul National al Agriculturii, Centrul Cultural „Ionel Perlea" Ialomi ţa, Biblioteca
Judeţeană „ Ştefan B ănulescu" Ialomiţa, Centrul Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradi ţionale Ialomiţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, se majoreaz ă cu 1/4 din diferenţa
dintre salariu de baz ă prevăzut de Legea-eadru nr.153/2017, cu modific ările şi completările
ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021.
- incepand cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de baz ă de care beneficiaz ă personalul pl ătit din fonduri publice, din institu ţiile din subordinea Consiliului Judetean Ialomi ţa
respectiv: Direcţia General ă de Asistenţă Socială şi Proteeţia Copilului Ialomiţa (cu excep ţia
personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de Asisten ţă Medico-Social ă Fierbinţi
Targ si Spitalul Judeţean de Urge* Slobozia, se majoreaz ă cu 1/4 din diferenţa dintre salariu de
bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul
2022 şi cele din luna decembrie 2021.
- incep ănd cu luna august 2022, pentni persona1u1 nou incadrat, pentru personalul
numit/incadrat in aceea şi instituţie pc funcţii sau in grade/trepte profesionale i pentru personalul
care avansează in gradaţia corespunz ătoare tranşei de vechime in munc ă in perioada ianuarieiulie 2022, euantumul brut al salariilor de baz ă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/201'7, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna iulie 2022.

Facem menţiunea c ă responsabifitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salariale
revine fiee ărui ordonator de eredite care, potrivit art. 3 alin. (1) şi aim. (4) din Legea-eadru nr.
153/2017, asigur ă gestiunea sistemului de salarizare a personaluMi din instituţiile publice şi are
obligaţia de a stabili salariile de bază, in condiţiile legii, astfel incat s ă se incadreze in sumele
aprobate cu această destinaţie in bugetu1propriu.

intocmit,
Consil
Neacşu
inela

