HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 211 din 19.12.2017, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1573/2019-H din 25.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 1575/2019-J din 25 .01.2019 al Direcţiei Buget Finanțe;
- Minuta de negociere cu reprezentanţii salariaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 24335/2018 –Q din 18.12.2018;
- Raportul nr. 1854/2019 - J din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială și familie;
- Raportul nr. 1878/2019 - V din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1728/2019 – L din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11,
art. 12 alin. (1), art. 38 alin.(3) lit. a), e) și f) și anexa 8, cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A, pct.
IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28.12.2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1)lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.211/19.12.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi din serviciile publice din
subordine, începând de la data de 01.01.2018,
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 14/19.02.2018 privind
modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211/19.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi din serviciile publice din
subordine, începând de la data de 01.01.2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 149/19.12.2018 privind
modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
şi din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018,
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în vederea
elaborării actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 - 87 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/19.01.2017, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
Funcția

Salariul de bază pentru funcțiile:

1

Consilier,consilier
juridic, inspector
debutant
Referent superior
Șef formație
muncitori II
Administrator I
muncitor calificat I
muncitor calificat II
Îngrijitor

2

-lei-

de execuție

de
conducere

3

4

5

6

7

8

Gradația 0

Gradația 1

Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

2700
3300

2903
3548

3048
3725

3200
3911

3280
4009

3362
4109

2700
2450
2350
2200

2903
2634
2526
2365

3048
2765
2653
2483

3200
2904
2785
2607

3280
2976
2855
2673

3362
3051
2926
2739

Gradația 5

3487

Art. II Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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Funcția

Salariul de bază pentru funcțiile:
de execuție

de
conducere
1

2

Consilier,consilier
juridic, inspector
debutant
Referent superior
Îngrijitor

-lei-

3

4

5

6

7

8

Gradația 0

Gradația 1

Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

Gradația 5

2700
3300
2200

2903
3548
2365

3048
3725
2483

3200
3911
2607

3280
4009
2673

3362
4109
2739

Art. III Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Funcția

Salariul de bază pentru funcțiile:
de execuție

de
conducere
1

Garderobier(mun
citor calificat)

2

-lei-

3

4

5

6

7

Gradația 0

Gradația 1

Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

2200

2365

2483

2607

2673

8
Gradația 5

2739

Art. IV Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 211/19.12.2017 cu
anexa nr. 4 care conţine salariile de bază ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa începând cu luna ianuarie 2019, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. V Începând cu luna ianuarie 2019 salariile de care beneficiază personalul plătit
din fonduri publice, în măsura în care ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii, se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege
pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018 în cazul următoarelor instituţii din
subordinea Consiliului Judeţean 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 ( cu excepţia personalului care beneficiază de
aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 153/2017), Muzeul Judeţean
Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca
Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia ( cu excepţia
personalului care beneficiază de aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 153/2017).
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Art. VI (1) Începând cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte,
potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice,
se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în
care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(2) Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu
respectarea alin. (2) şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul
2019.
Art. VII Se împuternicește ordonatorul principal/terțiar de credite să emită actele
administrative de stabilire a salariilor de bază ale personalului, conform modificărilor
prevăzute la art. I – VI.
Art. VIII Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica
direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
instituţiilor din subordinea autorităţii publice judeţene menţionate la art. V din prezenta
hotărâre, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian –Robert IONESCU

Nr.5
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01 .2019
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