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PROJECT DE HOTĂ RARE NR. 
privind stabilirea salariilor de haze"( pentru functionarii pub/id i personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita 
ş i al Directiei Judetene de Evidentei a Persoanelor Ialomiţ a 

Consiliul Judeţ ean 
Av ă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 304 /2022 - 	din ‚29.12.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomiţ a; 
Examin ă nd: 

- minuta întâlnirii Presedintelui Consiliului Judeţ ean Ialomita cu reprezentaryii 
salariaţ ilor din cadrul Consiliul Judetean lalomiţa ş i ai Direcţ iei Judetene de Evidenta 
Persoanelor Ialomita; 

- Raportul de specialitate nr. 302091 /2022 - 0 din Ć .12.2022 al Biroului Resurse 
Umane; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei pentru munc ă , să niitate, 
asistenţă  socială  familie; 

- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultur 

- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 
drepturi, obligatii ş i incornpatibilită ti, 

In conformitate Cu.. 
- prevederile art. 3 al/n. (1) si (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 al/n. (1), art. 11 din 

Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personaluiui pi &it din fonduri publice; 
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterioare, 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTA'RA4TE: 

Art.1 incep ă nd cu luna decembrie 2022, se stabilesc salariile de bază  pentru 
,funcţ ionarii publici ş i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomita, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă  din prezenta 
hotă ră re. 

Art.2 incepă nd cu luna decembrie 2022, se stabilesc salariiie de bază  pentru 
functionarii publici ş i personalul contractual din cadrul Directiei Judetene de Evidenţă  a 
Persoanelor lalomita, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă  din prezenta hot ă ră re. 

Art3 Se imputerniceste ordonatorul principal/terţ iar de credite să  emită  actele 
administrative de stab/lire a salariilor de bază  ale personalului din subordine, conform 
prevederilor prezentei hotă ră ri. 
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Art4 In conditille art. 1 si 2, tncepand cu luna decembrie 2022, hot 'cirareci Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 222125.11.2021, Cu modificcirile ş i completcIrile ulterioare, Winceteaz ă  
aplicabilitatea, 

Art5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotă "rare se va 
cornunica directiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Cons iliului Judeţ ean 
Ict101110, Directiei Judeţ ene de Evidentcl a Persoanelor lalomita ş i Instituţ iei Prefectului - 
Judetul Ialomita, urmand s'â fie publicaki pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomita, Secţ iunea 
"Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomi ţa 

ADRIAN-ROBERT :IONESCU 

Rd/Oc 
T.E. 
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CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA 	 ANEXA NR. 1 

LA HOTARAREA CONSILIULUI 

JUDETEAN 1ALOMIŢ A 

NR, 

Salarii de baz6 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judelean lalomita 

Functia Salariul de bază  pentru functiile: 

de conducere 

-lei- -lei- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

GRADATIA 0 GRADAŢ IA 1 GRADATIA 2 GRADAŢ IA 3 GRADATIA 4 GRADAŢ IA 5 

Administrator public 19690 

Secretar general al judetului gradul II 16640 

Arhitect sef gradul II 15593 

Director executiv gradul 11 15015 

Director executiv adjunct gradul II 12705 

Sef senticiu gradul II 10692 

Sef birou gradul II 10120 

Auditor superior 7960 8557 8985 9434 9670 9912 

Auditor asistent 5819 6255 6568 6896 7068 7245 
Consilier, consilier achizitii publice, consilier juridic, inspector superior 7013 7539 7916 8313 8521 8734 

Consilier, consilier achizitii publice, consilier juridic, inspector principal 5699 6126 6432 6754 6923 7096 
Consilier, consilier achizitii publice,consilier juridic, inspector asistent 4750 5106 5361 5629 5770 5915 
Consilier,consilier achizitii publice, consilier juridic, inspector debutant 4523 4862 5105 5360 5494 5632 

referent de specialitate superior 5597 6017 6318 6633 6800 6970 

referent de specialitate principal 4545 4886 5130 5387 5522 5661 

referent superior 4676 5027 5278 5542 5681 5823 

director de cabinet presedinte 13000 

consilier cabinet presedinte 8717 - 	9371 9840 10332 10591 10855 

referent cabinet presedinte 5811 6247 6559 6887 7059 7236 

consilier cabinet vicepresedinte 5693 6120 6426 6747 6916 7089 

sef forma ţ ie muncitori 6135 

administrator I 4402 4732 4970 5218 5348 5482 

sofer 1 4241 4559 4787 5025 5152 5281 

muncitor caiificat I 4241 4559 4787 5025 5152 5281 

Ingrijitor 3801 4086 4290 4505 4618 4733 

* Salariul Administratorului Public este valabil Tn perioada implement ă rii Is nivelul institutiei publice a minim 3 proiecte cu fonduri europene 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMI Ţ A 
	

ANEXA NR. 2 
LA HOTARAREA CONSILIULUI 
JUDEŢ EAN IALOM1Ţ A 
NR. 

Salarii de bază  pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul 
Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita 

Functia Salariul de baz6 pentru functiile: 

de 
conducere 

-lei- 

de executie 

-lei- 

1 2 3 4 5 6 7 8 
GRADATIA 0 GRADATIA 1 GRADATIA 2 GRADATIA 3 GRADATIA 4 GRADATIA 5 

Director executiv gradul II 12705 

$cf serviciu gradul II 10692 

Consilier, consilier achiziiii publice, consilier 
juridic, inspector superior 7013 7539 7916 8313 8521 8734 
Consilier, consilier acbizitii publice, consilier 
juridic, inspector principal 5699 6126 6432 6754 6923 7096 

Consilier, consilier achizitii publice, consilier 
juridic, inspector asistent 4750 5106 5361 5629 5770 5915 

referent superior 4676 5027 5278 5542 5681 5823 

referent principal 4627 4974 5223 5484 5621 5762 

sofer I 4241 4559 4787 5025 5152 5281 

Ingrijitor 3801 4086 4290 4505 4618 4733 
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PREYEDINTE 
	

Nr.32.0 6M -Cdin 09. O. .2022 

REFEI?AT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rtire privind stabilirea salariilor de baz ă  pentru func ţ ionari publici 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean 
Ialomiţa si Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalorni ţa 

Prin  pro iectul de hotă rare supus dezbaterii se propune Consiliului Judetean 
Ialomita stabilirea salariilor de bază  pentru funcţ ionarii publici ipersorzalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Cons iliului Judetean Ialomita si al Directiei 
Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

De la data aplică rii Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri publice, respectiv 01.07.2017, pentru funclionarii publici ş i 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
lalomita ş i Directia Judeteană  de Eviden ţă  a Persoanelor lalomita salariile de bază  au 
fast stabilite prin hoteireire a consiliului judelean, în urma consultă rii organizatiei sindiccde 
reprezentative sau, dupe"' caz, a reprezentantilor salariaţ ilor. 

La stabilirea salariilor de haze pentru functionarii publici si personalul contractual 
care .fac obiectul prezentei hot ă ră ri s-a avut in vedere, in principal, urmă toarele aspecte: 

* resursele bugetare aferente cheltuielilor de personal; 
* principiile sisteinului public de salarizare; 
* prevederile art. 11 alin. (4) ale Legii-cadru nr. 153/28,06.2017 privind salarizarea 

personalului pleitit din fonduri publice, potrivit că rora veniturile salariale ale unui 
functionar public sau ale unui angajat contractual nu pot depayi indemnizatia lunară  a 
vicepresedintelui consiliului judetean, iar cheltuiala cu salariile trebuie sei se incadreze in 
cheltuielile de personal aprobate cu această  destinatie in bugetul de venituri cheltuieli 
al consiliului judetean; 

* respeetarea raportului salarial de 1-12 prev ăzut de art. 5 din legea salariză rii, cat 
si a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr, 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri pub lice, in sensul consult ă rii organizatiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după  caz, a reprezentantilor salariaţ ilor; 

* rezultatul întâlnirii Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita cu reprezentantii 
salariatilor din cadrul Consiliului Judetean Ialomiţ a ş i Directiei Jude "ewe de Evidenta 
Persoanelor lalomita; 

* complexitatea ş i volumul crescut al activităţ ilor privind impleinentarea unui 
num ă r din cc in ce mai mare de proiecte ceea cc se transpune in cresterea atribu ;Mar si 
competentelor personalului consiliului judeţ ean. 

* creslerea fari precedent a preturilor la energia electrică , gaze naturale 
combustibil care a avut impact asupra cresterii preturilor la bunurile de consum 
si care an determinat En principal scă derea puterii de cumpă rare, rata inflaţ iei inregistreind 

prezent aproximativ 15%. 



Prin prezentul project de hotarare se propune acordarea unor majorciri salariale 
cu procente cuprinse intre 10% (pentru funciiile de conducere) ş i 17% pentru personalul 
contractual care are cel mai mic nivel salarial din institutie. 

Propunerea este fundamentati pe prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanpa 
de Urgengi a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modOairile ş i 
completcirile ulterioare, potrivit airora consiliuljudeţ ean indeplineste, pe langei atributiile 
concret reglernentate in aceastil lege yi alte atribujii prev'cizute de lege, in spegi cele 
prevcizute de art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului pliitit din fonduri publice, Cu modificarile ş i completeirile ulterio are, 
referitoare la stab /urea salariilor de bazci. 

Avand in vedere c ă  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judelean lalomita adoptarea hoteireirii in forma si con,tinutul 
prezentate in proiect. 

Tehmvedactcit, 
Tudorache Emilia 
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BIROU RESURSE UMANE 
Nr.  3.24959.1.9.202 — 0 	/  Og. AZ. 2022 

RAPORT 

la proiectul de hotă ră re privind stabilirea salariilor de baz ă  pentru func ţ ionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita 

si al Directiei Judetene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita 

Având in vedere: 
-prevederile art. 11 din Legea-eadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 

fonduri publice, prin hot ă ră rea consiliului jude ţ ean, Sc vor stabili salariile de bază  pentru 
func ţ ionarii publici ş i personalul contractual din eadrul familiei ocupationale „Administra ţ ie" din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita ş i din serviciile publice din sub  ordinea 
acestuia (Directia Jude ţ eană  de Evident. a Persoanelor Ialomita); 

-minuta incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i reprezentantii 
salariatilor aparatului de specialitate al Consiliul Jude ţ ean Ialomita  i  reprezentantii salariatilor 
Direetiei Jude ţ ene de Evidentă  a Persoanelor Ialomita, privind nivelul salariilor de baz ă , incep ă nd 
cu luna decembrie 2022, 

Salariile de bag se stabilesc prin hot ă ră rea consiliului jude ţ ean in urma consultă rii 
organizaţ iei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup ă  car, a reprezentan ţ ilor salariatilor, 
cu respectarea nomenclatorului funetiilor necesare desfa ş ură rii activită tii specifice fieedrei institu ţ ii 
sail autorit ăţ i a administratiei publiee locale, preeum ş i ierarhia fune ţ iilor aş a sunt prevă zute Tn 
anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III  ş i cap. II lit. A pet. IV din Legea nr. 153/2017 ş i far ă  a se dep ăş i 
nivelul indemnizatiei tunare a vicepre ş edintelui consiliului jude ţ ean, exclusiv major ă rile de pă nă  la 
25% acordate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, en 
incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli. 

Salariile de bază  sunt diferentiate pe func ţ ii, grade/trepte ş i gradaţ ii pentru fiecare func ţ ie, 
fiec ă rui grad sau treapt ă  profesional ă  corespunz ă ndul 5 g-radaţ ii aferente tran ş elor de vechime in 
muneă , cu excep ţ ia fwactiilor de demnitate public ă  ş i funcţ iilor de eonducere pentru care gradaţ ia 
este inclus ă  in indemnizatia lunar ă /salariul de baz ă  prevă zut pentru aceste functii in anexele nr.  1-IX 
din Legea nr. 153/2017. 



Tran ş ele de vechime in munc ă  in func ţ ie de care se acord ă  cele 5 grada ţ ii, precurn si cotele 
procentuale corespunz ă toare acestora, calculate la salariul de baz ă  avut la data indeplinirii 
condi ţ hlor de trecere in grada ţ ie ş i incluse in acesta, sunt cele prev ă zute de lege. 

Anexele nr. 1 ş i nr. 2 la proiectul de hot ă ră re conţ in salariile de baz ă  pentru func ţ ionarii 
publici ş i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a ş i Diree ţ ia Jude ţ eană  de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a. 

Birou Resurse Umane, 
Gheorghi ţ a Diaconeseu 
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