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PROiECT DE 1-IOTĂRÂRE NR.
privind modificarea Hot ărârii Consiliului Jude#ean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind
stabilirea salariilor de baxă pentru personalul din cadrul institufiilor publice din subordinea
Consiliului Jude,tean lalomita
Consiliul Judetean lalomi * a,
Având rfn vedere:
- referatul de aprobare nr.
,/2021 0 din 02$-- 12.2021 al PreŞ edintelui
Consiliului Judetean lalomita;
- art. 3 al Hotărârii Consiliului Judetean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul institutiilor publice din subordinea
Consiliului Judetean lalomita;
Examinând:
- Raportul nr. 616-4 /20216 din (4-12.2021 2020 al Directiei Buget Finante;
- Avizul nr.
/2021__ din
12.2021 at Comisiei pentru munc ă, săn ă tate,
asistentă socială Şi familie;
- Avizul nr.
/2021
din
12.2021 at Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi, obligatii Şi incompatibilităti,
ln conformitate cu:
- prevederile art. 3 alin. (1) şi (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 şi art.
38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.05.2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din
fonduri publice, cu modificările şi completă rile ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1) ş i (3) din O.U.G. nr. 130 din 17.12.2021 privind unele m ăsuri
fiscal -bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgentă 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 şi art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare Şi functionare a
Consiliului Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă rârea Consiliului Judetean lalornita nr. 46 din
30.03.2021, cu modificările Şi completările ulterioare;
Î terneiul art. 196 ann. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgen ţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modifică rile şi completările ulterioare,

_

n

HOT Ă R Ă 5TE:
Art. 1 Art. 3 al Hotă rârii Consiliului Judetean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul institutiilor publice din subordinea
Consiliului Judetean lalomita, se modifică Ş i va avea urm ă torul cuprins:
Consil ul Judetean lalomita
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„Art. 3 (1) fncep ănd Cu 1 ianuarie 2022 cuantumul brut at salariilor de haze, de care
beneficiază personalul pl ă tit din fonduri pub/ice, in m ăsura in care ocup ă aceeaşi funcrie şi îi
desfăşoară activita tea in acelea şi condirii se menrine la acela şi nivel Cu cel ce se acord ă
pen tru luna decembrie 2021 in cazul institutillor din subordinea Consillului Judetean
anume:, Muzeul Judetean lalomita, Muzeul National al Agriculturii, Centrul
Cultural „lonel Perlea” lalomiţ a, Centrul Judetean pentru Conservarea 51 Promovarea Culturii
Tradition ale Biblioteca Judetean ă „Stefan B ă nulescu" lalomita.
(2) incep6nd cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de baz ă din instituriile din subordinea
Consillului Juderean lalomita, şi anume: Directia General ă de Asistentă Socială şi Protectia
Copilului lalomita (cu exceptia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de
Asistentă Medico- Socială Fierbinti T6rg i Spitalul Judetean de Urgent ă Slobozia se
majorează cu X din diferenta din tre salariul de baz ă prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017,
cu modifică rile şi completă rile ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.„
Art. II Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ăreire se va
comunica Directiei Buget Finante, institutiilor mentionate la art. 1 şi Institutiei Prefectului Judetul lalomiţa, urm ănd să fie publicată pe site-ul Consiliului Juderean lalomita la secriunea
"Monitorul Oficial al juderului".

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General al judetului Ialomila
Adrian Robert IONESCU

Rcl./Oc.
T.E.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărăre privind modificarea Hot ăr ării Consiliului Judetean Ialomi ţa
nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de baz ă pentru personalul din cadrul
institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Ialomita

Prin proiectul de hotăxăre supus dezbaterii se propune Consiliului Jude ţean
Ialomita modificarea Hot ărarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 223 din 25.11.2021
privind stabilirea salariilor de baz ă pentru personalul din cadrul institutiilor pubfice din
subordinea Consiliului Judetean Ialomita.
Propunerea este fundamentat ă pe prevederile art. 191 aim. (1) lit. f) din Ordonanta
de Urgent ă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările si
completările ulterioare, potrivit c ărora consiliul jude ţean indepline şte, pe lăngă atributiile
concret reglementate in aceast ă lege ş.i alte atributii prev ăzute de lege, in spet ă cele
prevă zute 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 ulterio are,
referitoare la stabilirea salariilor de baz ă.
Conform art. 38 aim. (4) din Legea-eadru nr. 153128.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modific ările şi completările ulterioare: „ in
perioada 2019-2022 se va acorda anual o crwere a salariilor de baz
ă, soldelor de
functie/salariilor de ffinctie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare creytere reprezentănd
1/4 din diferenta dintre salariul de bază, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia
de incadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018.
Cresterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat
Aplicand această prevedere legal ă Consiliul Judetean Ialomita a adoptat Hotărărea
Consiliu1ui Judetean Ialomita nr. 223 din 15.11.2021 prin care se majoreaz ă salariul
institutiilor 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.
Prin art. I aim. (1) din O.U.G. nr. 130 din 17.12.2021 s-a stabilit prin derogare de
la prevederile art. 38 aim. (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plait din fonduri publice, cu modific ările şi completările ulterioare, ca
incepănd cu data de 1 ianuarie 2022, cuantumul brut al salariilor de baz ă/soldelor de
functie/salariilor de func ţie/indemnizatiilor de incadrare lunar ă de care beneficiaz ă
personalul plătit din fonduri publice se mentine la acela şi nivel cu cel ce se acord ă pentru
luna decembrie 2021 in m ăsura in care personalul ocup ă aceeasi functie şi işi desfăşoară
activitatea in aceleaşi conditii.
Prim exceptie de la prevederile aim. (1), pentru personalul care ocup ă functiile
prevăzute in anexa nr. 11 „Familia ocupational ă de funetii bugetare «S ănătate şi asistentă
socia1ă »' hi Legea-cadru nr. 153/2017, cu modific ările şi completările ulterioare,
incep ănd cu data de 1 ianuarie 2022 salardle de baz ă se majoreaz ă cu 1/4 din diferenţa
dintre salariul de baz ă prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modific ările si
completările ulterioare, pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021.

Ţinând cont de none reglement ărj se propune modificarea art. 3 din Hotdrdrea
Consiliului Judetean Ialomita nr, 223 din 25.11.2021.
Având in vedere c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şi de oportunitate,
propun Consihului Judetean Ialomita adoptarea hot ărarii in forma şi continutu1 prezentate
in project.

PRE$EDINTE
MARIAN P EL

Redactat,
Tudorache Emilia
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RAPORT
la project& de hottirtire privind modificarea Hotardrii Consiliului Judelean Ialomita nr.
223/25.11.2021, privind stabilirea salariilor de haul pentru personalul din cadrul institutiilor
pub/ice din subordinea Consilittlui Judepan laiontita

Avănd in vedere:
prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit din
fonduri publice, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile Oronan ţei de Urgenţă a Guvernului nr. 226/2020, privind uncle m ăsuri
fiscal-bugetare i pentru modificarea şi completarea unor ate normative şi
prorogarea AMOr termene, cu modific ările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvemului nr. 130/2021 privind uncle m ăsuri
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum i pentin modificarea
completarea unor acte normative;
prevederile Hotărarii Consiliului Judeţean Ialomiţa privind stabilirea salariilor de
bază pentru personalul din cadrul institu ţiilor publice din subordinea Consiliului
Judeteart Ialomi ţa nr. 223 din 25.11.2021;
se impune rnodificarea articolului 3 din hot ărărea consiliului judeţean susmenţionată, In
sensul:
menţinerii, incepând cu 1 ianuarie 2022, a cuantumului brut al salariilor de baz ă de care
beneficiază personalul plătit din fonduri publice la acelaşi nivel cu eel cc se acord ă pentru
luna decembrie 2021, in Inds= in care personalul ocup ă acecaşi functie şi îi desfăşoară
activitatea in acelea şi conditii, pentru personalul salariat din cadrul: Muzeului National al
Agriculturii, Centrului Cultural „Ionel Perlea" Ialomita, Bibliotecii Jude ţeană „Stefan
B ănulescu" Ialomiţa, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomita şi Muzeului Judeţean Ialornita.
- aplicării prevederilor art. I. alin.(2) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr.
130/2021 pentru personalul din cadrul: Direc ţiei Generale de Asistent ă Socială şi
Proteeţia Copilului Ialomiţa (cu excep ţia personalului din cadrul aparatului de
specialitate), Centrului de Asisten ţă Medico-Social ă Fierbinţi Targ şi Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia respectiv: ,„„ ineepănd cu data de 1 ianuarie 2022, salariile de bază
se majorează cu % din diferenţa dintre salariu de bază prevăzut de Legea-eadru
153/2017, eu modc ările i complet ările ulterioare, pentru anul 2022 si cel din luna
decembrie 2021."

Judeteen talomita
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Director executiv,
Mihaela MoroiaN owintocinit,
Neacşu Marinela

