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H O T Ă R Â R E 
pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița                                       

nr. 222//25.11.2021 privind privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 13387/2022 - G din 20.05.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- minuta întâlnirii Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cu reprezentanții 
salariaților din cadrul Consiliul Județean Ialomița; 
           - Raportul  de specialitate nr. 13396/2022 - W din 20.05.2022 al Direcţiei Buget Finanțe; 
           - Avizul  nr. 13666/2022 - B din 24.05.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 
 - Avizul nr. 13585/2022 - K din 24.05.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 13684/2022 – M  din 24.05.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată;  
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 și anexa             
nr. VIII 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;   

- prevederile art. 191 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; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificările și 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I Anexa nr.1 la  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 222//25.11.2021 privind 

privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Ialomița se completează după cum urmează : 

 
1. la categoria ”funcții de conducere” se introduce o nouă funcție, ”șef birou”, având 

un salariu de bază brut lunar în sumă de 9.200 lei. 

 
Art.II Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplnire, Direcției Buget Finanțe și Direcției Investiții și Servicii 
Publice şi, spre știință, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-
ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Secţiunea ”Monitorul Oficial al Judeţului”. 

 
 
 

               PREŞEDINTE,                                                    
      Contrasemnează pentru legalitate, 

            MARIAN  PAVEL                                      Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    
                                                                                                    Adrian Robert  IONESCU    
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