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H O T Ă R Â R E  
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021  

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 24644/2022 - E din 22.09.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 
 Examinând: 
              - Raportul  de specialitate nr. 24649/2022 - W din 22.09.2022 al Biroului Resurse Umane; 
           - Avizul  nr. 24986/2022 - S din 27.09.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială și familie; 
 - Avizul nr. 24878/2022 - A din 27.09.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 și art. 38 
alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare;   
 - prevederile O.U.G. nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 130/2021  privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,  
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- 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 nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I Art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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„Art. 3 (1) Începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre 
salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021 în cazul instituţiilor din 
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, și anume:, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul 
Naţional al Agriculturii, Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (cu 
excepţia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de Asistenţă Medico- 
Socială Fierbinţi Târg și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia. 

 
(2) Începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul 

numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru 
personalul promovat în funcții sau in grade/trepte profesionale si pentru personalul care 
avansează în gradația corespunzătoare transei de vechime în munca în perioada ianuarie-iulie 
2022, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază aceste categorii de personal se 
majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 si cele din luna iulie 2022.„ 

 
Art. II Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară 

se abrogă. 
                 

Art. III Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 
comunica Biroului Resurse Umane, Direcţiei Buget Finanţe, instituţiilor menţionate la art. I şi 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa la secțiunea ”Monitorul Oficial al județului”. 

 

 
 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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