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PROIECT DE HOTARÂRE NR.
privind modificarea Anexei nr. 2 la notărărea Consiliului Judetean Ialomita
nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de baz ă pentru funcţionarii publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consillului Jude ţean lalonalta si al Directiel
Judetene de Evident ă a Persoanelor Ialomiţa cu modific ările si complet ările ulterioare
,

Consiliul Judetean lalomi ţa,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4,W#t, 72021
di
L''° .2021 al Pre şedintelui Consiliului
Judetean Ialomita;
- Hotărarea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 164 din 23.09.2021 privind modificarea anexei Dr.
2 la Hotărarea Consiliului Judetean lalomita Dr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi
statului de functii ale Directiei Judetene de Eviden ţă a Persoanelor lalornia, Cu modific ările
completările ulterioare;
- Anexa nr. 2 la Hotărdrea Consiliului Jude ţean Ialomita Dr. 150/27.11.2019 priNind stabilirea
salariilor de baz ă pentni func ţionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Jude ţean Ialomiţa ş i al Directiei Judetene de Eviden ţă a Persoanelor
Ialomita,
Examinand:
- manna întâlnirii Pre ş edintelui Consiliului Jude ţean Ialomiţa Cu reprezentan ţii salariaţilor din
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Ialomita nr.f6133
12021 - P-- din 0.4),dati ;
Rapoitul de specialitate
d#90,r2021
din h./61 .2021 al Directiei Buget Finante;
- Avizul m-.
/2021 din
.2021 al Comisiei juridiee, de disciplin ă, drepturi,
obligaţii i incompatibilit ăţi;
- Avizul nr.
72021 din
.2021 al Comisiei pentru maned, s ănătate, asistentă
social ă şi familie;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiei economico — financiar ă
agr-icultura,
În eonformitate
- prevederile art. 173 din. (1) lit. f) din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii — cadrul nr. 153 72017 privind salarizarea personalulai pl ătit din fonduri
publice, cu modific ările şi complet ările;
prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare i functionare a Consiliului Judetean
Ialomiţa, aprobat prin Hot ărărea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 46 din 30.03.2021, Cu modific ările
completările ulterioare,
In temeiul art. 196 akin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Cu modificările şi completările ulterioare,
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Art. I Anexa nr. 2 la Hot ărarea Consiliului Judeţean Ialomiţa Dr. 150/27.11.2019 privind
stabilirea salariilor de baz ă pentru functionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
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specialitate al Consiliului judetean Ialomita şi al Directiei Judetene de Evidentd a Persoanelor
Ialomita, Sc modified şi se inlocuieste cu anexa la prezenta hot ărăre.

Art. II Prezenta hotărăre devine obligatorie şi produce efecte de la data comuniedrii.
Art. III Prin grij a Secretamlui General al Tudetului Ialomita, prezenta hot ărate se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Ialorni ţa, şi, spre stiint ă, Institutiei Prefectului Judetul Ialomita, urmand s ă fie publicată pe
site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitorul ofieial al Judetului".
PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizeadi
Seeretarul General al Judefului Ialotnila
Adrian-Robert IONESCU

Adoptatel la Slobozia
Asteizi
.2021

Rc170c
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CONSILIUL JUDE-JEAN IALOMI ŢA

ANEXA NR. 2

LA HOTARAREA CONSILIULUI
JUDETEAN IALOMITA
NR.

Salarii de bază pentru functionarii publici i personalul contractual din cadrul
Direatiei Judetene de evidenlă a Persoanelor lalomila

Salariul de bază pentru functiile:

Funqa

de conducere
• -lei3

4

5

GRADATIA 0

Director executiv grad H
Sef serviciu grad II
Consilier,consilier juridic, inspector superior
Consilier,consilier juridic, inspector principal
Consilier,consilier juridic, inspector asistent
Referent principal
'safer I
Ingrijitor

_

de executie
6

GRADATIA 1

7

GRADATIA 2

8

GRADATIA 3

9

GRADATIA 4

GRADATIA 5

9000
8000
5693
4543
3623
3400
3180
2850

6120
4884
3895
3655
3419
3064

6426
5128
4089
3838
3589
3217

6747
5384
4294
4030
3769
3378

6916
5519
4401
41303863
3462

7089
5657
4511
4234
3960
3549
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărfire privind modificarea Anexei nr. 2 la Hot ărfirea Consiliului Judetean
Ialonnita nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de baz ă pentru functionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consillului Judetean Ialotnita şi
al Directiei Judetene de Evident ă a Persoanelor Ialomita, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii se propune modificarea Anexei nr. 2 la Hot ărărea
Consiliului Judetean lalomita nr. 150 din 27.11.2019 privind stabilirea salariilor de baz ă pentru
functionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean
Ialmnita ş i al Directiei Judetene de Evident ă a Persoanelor Ialomita, Cu modific ările i complet ările
ulterioare.
Propunerea este fundamentat ă pe prevederile art. 173 aim. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgen ţă a
Guverriului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, potrivit
cărora consiliul judetean indepline şte, pe lăngă atributiile concret reglementate in aceast ă lege ş i alte
atributii prevăzute de lege, in spe ţă cele prev ăzute de art. 11 aim. (1) din Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri publice, cu modific ările şi
complet ătile ulterioare, referitoare la stabilirea salariilor de baz ă.
Ca urmare a aprob ării de care plenul consiliului judeţean a noii organigrame şi a statului de
funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor Ialomita, au intervenit modific ări in sensul eh' o
funcţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent a fost transformat ă in referent, clasa III, grad
profesional principal in cadrul Compartimentului Men ţiuni Stare Civil ă Şl o funcţie de consilier achiziţii
public; clasa 1, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Men ţiuni Stare Civil ă, a fost
transformat ă in consilier achizitii publice, clasa 1, grad profesional principal.
Pe cale de cons ecinţă, avănd in vedere c ă în Anexa nr. 2 la Hot ărărea Consiliului Judetean
Ialomita nr. 150 din 27.11.2019 privind stabilirea salariilor de baz ă pentru func ţionarii publici
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate at Consiliului Jude ţean Ialomi ţa şi al Directiei
Judetene de Evidentă a Persoanelor Ialomita, nu se reg ăseşte stabilit salariul de baz ă pentru func ţia de
referent, grad profesional principal, se impune stabilirea salariului de baz ă pentru aceast ă funcţie.
La stabilirea salariului de baz ă pentru func ţia de referent, clasa 111, grad profesional principal
care face obiectul prezentei hot ărări s-a avut in vedere prevederile art. 11 alin. (4) ale Legii-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri public; cu modific ările şi
complet ările ulterioare, potrivit c ărora veniturile salariale ale unui functionar public sau ale unui angajat
contractual nu pot dep ăş i indemnizaţ ia lunar ă a vicepre şedintelui consiliului judetean, iar cheltuiala cu
salariile trebuie s ă se incadreze in cheltuielile de personal aprobate cu aceast ă destinaţie in bugetul de
venituri i cheltuieli al consiliului judetean, dar i principiile enumerate la art. 6 din actul normativ
menţionat mai sus.
Avănd in vedere cele expuse, apreciez c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şi de
oportunitate i propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ărării in forma şi continutul prezentate
in proiect.

' n lalomita
Consiliut Jtidete O
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Redactat,
Novac Ramona-Florentine

Mombot of CISCI Fodorotion
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RAPORT
la proiectul de hot ărăre privind modificarea anexei nr. 2 la Hot ăfirea Consiliului Judetean Ialomi ţa nr.
150/27.11.2019, privind stabilirea salariilor de baz ă pentru functionarii publiei i personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţa
i al Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Ialomita
cu modificările Si completările ulterioare
Având in vedere:
-prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plait din
fonduri publice, cu modifickile şi completările ulterioare, salariile de bază pentru funcţionarii publici
persoalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţ ean Ialomiţa şi al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomi ţa, se stabilesc prin hot ărdrea Consiliului Judetean,
in urma consultărilor cu organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă caz a
reprezentan ţilor salariaţilor ;
-adresa nr. 6.388/04.10.2021 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor inregistrat ă la
Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 23.460/2021-P/04.10.2021;
-minuta nr. 24.833 12021-R/19.10.2021, incheiat ă intre Pre şedintele Consiliului Jude ţean
falomiţa i reprezentanţii salariaţilor Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomi ţa, privind
nivelul salariilor de bază, incepand en luna octombrie 2021;
-prevederile Hot ărdrii Consiliului Judeţean Ialomiţa 41/21.04.2016, privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii ale Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Ialomita, cu
modifi eările i completările ulterioare,
S-a stabilit c ă, incepănd cu 01.10.2021, anexa nr. 2 la Hotărdrea Consiliului Jude ţean Ialomiţa
rir. 150/27.11.2019 cu modific ările şi complet ările ulterioare, se modifică prin:
a) Completarea anexei cu func ţia de referent, clasa IJI, grad profesional principal şi stabilirea
salariului de bază aferent celor 5 grada ţii de vechime in muncă dup ă cum urmează :
Salariul de bază pentru functiile:

Funcţia
de conducere

1

Referent principal

2

-lei-

de executie

3
Gradatid 0

4
Gradaţia 1

5
Gradaţia 2

3400

3655

3838

'

6
Gradatia 3

7
Gradaţia 4

8
'Gradatia 5

4030

4130

4234

Ţinând cont de proiectul de hotărăre, anexa nr. 2 la Hotărărea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr.
150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al Directiel
Judetene de Evidenţă a Persoanelor Ialomita, cu modific ările şi completările ulterioare, se acualizează
cu propunerea mai sus menţionată.

Director exeeutiv,
Mihaela Moroiann

Consi iul Jydete6 la omita
1111411
00 0090 96

Compartiment Resurse•Umane •
Gheorghiţa iaeonescu

CONSETUL JUDETEAN fALOMITA

A

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA,
A PERSOANELOR IALOMITA
Compartirnent Financiar Contabilitate
Resurse Umane, Administrativ

Nr

1 A
2o24

.3efS din 04.10.2021

CONSIMUL JUDETEAN IALOMITA

In conformitate cu prevederile art,11 alin.(1) din Legea Cadru nr.153/ 2017 privind
salarizarea personalului plă tit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotără rii
Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 164 din data de 23.09,202 privind modificarea anexei
nr. 2 la Hotărărea Consiliului Judeţean lalorniţa nr.417 21.04.2016 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
cu modific ările şi complet ările ulterioare, solicităm stabilirea salariului de bază,
la gradaţia 0, pentru funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional principal
situată in statul de. funcţii la poziţia 7, ID 211904 in cadrul Serviciului de Stare Civil ă Cornpartiment Menţiani Stare Mild.

Vă mulţurnim.
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Nr.I3 , Cod 92.00.63, Mun. Slobozia ,Judeaul lalomita,
0243/235117: Tel-Fax 0243/235119'

Inspector,
Damian Francisca Andreia

Minuta
intalnirii din data de 18.10.2021 dintre conducerea executiv ă a Consiliului Judeţean Ialomiţa
reprezentanţii personalului din cadrul Direcţiei Judetene de Evidenţă a Persoanei Ialomi ţa
Prezenta int ălnire a fost stabilit ă de către reprezentan ţii personalului din cadrul Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa şi are ca drept scop consultarea cu privire la stabilirea salariului de
bază aferent func ţiei de referent, clasa III, grad profesional principal, funcţie nou infiintată in cadrul
instituţiei şi pentru care este necesar ă stabilirea salariului de bază.
Avănd in vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru func ţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene,
din instiţuţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază
se stabilesc prin hot ărăre a consiliului judeţean in urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative
la nivel de imitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

În unna analizei nivelului salariilor de bază pentru celelalte functii publice, s-a stabili ţ de comun
acord un salariu de baz ă de 3.400 lei pentru functia public ă de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional principal, gradaţia 0, la care se aplia cele 5 gradaţii, corespunz ătoare tranşelor de vechime
in niuncă.
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