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ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

PROIECT DE HOTARAE NR.  3  

pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 2221725.11.2021 
privind privind stabilirea salariilor de bazd pentru functionarli public? ipersonaIuI contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i al Directiei Judetene de 

Evidentii a Persoanelor Ialomita 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.-/33,84--  /2022 - G. din  4-e ,OC  .2022 al Presedintelui Consiliului 

Judelean Ialomiţ a; 
Examinand: 

hotdrarea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 	/26.05.2022 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţ ii ş i funcţ iilor pub/ice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţ ean lal6miţ a; 

minuta întâlnirü Presedintelui Consiliului Judeţ ecm Ialomi ţ a cu reprezentanţ ii salariaţ ilor din 
cadrul Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a; 

Raportul de specialitate nr. #1339  /2022 - 1X 7  din ,2 2  05-  .2022 al Direcţ iei Buget Finanţ e; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru muncd, scindtate, asistenţ d 

sociald farnilie; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de diseiplină , drepturi, 

obligaţ ii incompatibilitaţ i, 
In conformitate en: 
- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază  minim 

brut pe lard garantat in platd; 
- prevederile art. 3 al/n. (1) si (4), art. 6, art. 8 ann. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 si anexct 

nr. VIII cap.' lit.A pct.III si cap. II ift,A  pet. IV din Legea-cadru nr. 153128.06.2017 privind salarizarea 
personalului pldtit din fonduri pub/ice; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificdrik ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legislativd pentru elaborarea actelor 
normative, republicată ; 

- prevederik Regulamentului de organ izare ş i funcţ ionare a Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, 
aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judelean Ialomila nr. 46 din 30.03.2021, en modifică rile 
completă rile ulterioare; 

In  temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA' sYTE: 

Ara Anexa nr. 1 la Hotă rdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa or. 2221/25.11.2021 privind 
privind stabilirea salariilor de bază pentrufuncţ ionaniipnblici ipersonalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean lalomiţa ş i al Direcţ iei Judeţene de Evidenţă  a 
Persoanelor Ialomiţ a se completeazd dupd cum urmeazci 

1. 	categoria "funcţ ii de conducere" se introduce o nouă  functie, "sel birou", avdnd no 
salariu de bazd brut lunar in sumd de 9.200 lei. 

Cod FP -07-06, ed. 2 vers.0 



rt-H-Prin-grija-Secretarului General al Judelului lalomita;-prezenta-hatareire se-va-conzunica, 	 
spre ducere la indepinire, Direcriei Buget Finante ş i Directiei Investitii Servicii Pub lice si, spre 
stiinţă , Instituţ iei Prefectului Judeţ ullalomiţ a, urmeind sci fie publicate pe site-ul Consiliului Judeţ ean 

Secliunea "Monitorul Oficial al Judqului", 

PRE$EDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul general al judefului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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PREŞ EDINTE 
	

Nr.8g 
	

Calin )0,  Of,. 	 .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirlire pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotadirea Consiliului Judelean 
Ialomita nr. 2227725.11.2021 privind privind stabilirea salariilor de bazei pentru functionarii 

public? „si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judelean 	ş ri al Direc ţ iei Jude ţene de Evidentii a Persoanelor Ialomi ţa 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune completarea Anexei nr. 1 la 
Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 222/725.11.2021 privind privind stabilirea 
salariilor de bază  pentru functionarii publici ipersonalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomita i al Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

Urmare modifică rii organigramei  i statului de functii al aparatului de specialitate din 
cadrul COnsiliului Judetean kdomita, prin infiintarea unei funclii de conclucere noi, cea de "sef 
birou", se impune stab /urea ş i reglementarea salariului de bază  brut lunar de care va 
beneficia functionarul public cc o va exercita . 

De la data aplică rii Legii-cadru nr. 153728.06.2017 privind salarizarea personalului 
plă tit din fonduri publice, respectiv 01.07.2017, pentru functionarii publici ş i personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude tean Ialomita salariile de 
hazel au fost stabilite prin hotă rdre a consiliului judetean. 

La stabilirea salariilor de bază  pentru functionaril publici ş ipersonalul contractual care 
fac obiectul prezentei hot ă rdri s-a avut in vedere, in principal, urmă toarele aspecte: 

* nivelul salariul de bază  minim brut pe jară  garantat lii plată , stab /lit, fn prezent, prin 
Hotă reirea de Guvern nr. 1071/2021; 

* resursele bugetare aferente cheltuielilor de personal; 
principiile sistemului public de salarizare; 

* prevederile art. 11 alin. (4) ale Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri publice, potrivit c ă rora veniturile salariale ale unui functionar 
public sau ale unui angajat contractual nu pot depă si indemnizatia lunară  a vicepresedintelui 
consiliuluijudetean, jar cheltuiala cu salariile trebuie să  se Mcadreze in cheltuielile de personal 
aprobate cu această  destinatie in bugetul de venituri cheltuieli al consiliului judetean; 

* respectarea raportului salarial de 1-12 prevă zut de art. 5 din legea salariză rii, Legea-
cadru nr. 153/28,06.2017; 



* complexitatea ş i volumul crescut al activită tilor privind implernentarea unui num ă r din 
ce in cc mai mare de pro iecte, prjn accesarea Prograrnelor Cu finantare europeană , a 
Programului National de Dezvoltare Locală , a Programului National "Anghel Saligny", a 
Planului National de Redresare ş i Rezilieng ceea cc se transpune în cresterea atributiilor ş i 
competentelor personalului consiliuluijudetean. 

Propunerea este fundamentată  pe prevederile art. 191 alin. (I) lit. j) din Ordonanta de 
Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare, potrivjt că rora consiliul judetean indeplineş te, pe king ă  atributiile concret 
reglementate in această  lege si alte atributli prevă zute de lege, in spet ă  cele prevă zute de art. 
11 aim. (I) din Legea-cadru nr. 153728.06.2017 privind salarizarea personalului plă tit din 
fonduri publice, cu modific ă rile ş i completă rjle ulterioare, referito are la stabilirea salariilor 
de bază . 

Avand  în vedere c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiljului Judetean Ialomita adoptarea hotă rdrii in forma ş i continutul prezentate in project. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnoredactat, 
Dogaru khan 
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DIRECTIA UGET FINANTE 
Nr. /3 9 	910, 4r1 	2022 

RAPORT 

la proiectul de hot ă rare privind completarea anexei nr. 1 la Hot ă rarea Consi ł iului Judetean Ialomita 
nr. 222/25.11.2021, privind stabilirea salariilor de bud pentru functionarii publici i personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i al Directiei  

Judetene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita 

Avand  în vedere: 
-prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 

fonduri publice, prin hot ă ră rea consiliului judetean, se vor stabili salariile de baz ă  pentru 
functionarii publici ş i personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie" din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i din serviciile publice din subordinea 
acestuia (Directia Judetean ă  de Evident ă  a Persoanelor Ialomita); 

-prevederi1e Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 222/25.11.2021 privind stabilirea 
salariilor de baz ă  pentru functionarii publici ş i personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i al Directiei Judetene de Eviden ţă  a Persoanelor 

Ialomi ţ a ; 
-minuta incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomi ţ a  i reprezentantii 

salariatilor aparatului de specialitate al Consiliul Judetean Ialomita, privind nivelul salariului de 
bază  aferent functiei publice de conducere de ş ef birou, gradul II; 

Pentru funcIia public ă  de conducere infiintat ă  de sef birou, gradul II, anexa nr. 1 la 
Hotă r ă rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 222/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de baz ă  
pentru functionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţ ean Ialomita ş i al Directici Judetene de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomi ţ a, se 
completeaz ă  prin stabilirea salariului de baz ă  pentru aceast ă  functie, dup ă  cum urmeaz ă : 

Functia Salariul de baz ă  pentru functiile: 	 -lei- 
de 
conducere 

de executie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Gradaţ ia 0 Grada ţ ia 1 Grada ţ ia 2 Gradaţ ia 3 Grada ţ ia 4 Gradatia 5 

Ş ef birou, gradul II 9.200 

Director executiv, 
Mihaela Moroia 	

Compartiment Resurse Umane, 
Gheorgbita piaconescu 
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