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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind stabilirea salarillor de baz6 pen tru personalui din cadrul 
institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean lalomita 

Consiliul Judetean  /atom  íţ a, 
Avă nd  în vedere: 
- referatul de apro bare nr. LUIS/ 	/2022  -‚din  /(3 '/(2-  2022 at Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examin ă nd: 

minuta 	Preş edintelui Consiliului Judetean lalomita cu salariatii din 
cadrul aparatului de specialitate al Direcliei Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protectia 
Copilului lalomita ş i personal din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia ; 

Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea 
salariilor de baz ă  pen tru personalul din cadrul institutiilor pub/ice din subordinea 
Consiliului Judetean lalomita, Cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr.397.393  /2022 -  011  din  43 	2022 al Biroului 
Resurse Umane; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	2022 al Comisiei pentru munc ă , 
să n ă tate, asistentă  socială  ş i famine; 

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

- Avizul nr. 	 /2022 - 	din 	2022 at Comisiei juridice, de 
drepturi, obliga ţ ii ş i incompatibilită ti, 

În conformitate Cu: 
- prevederile Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 168/2022 privind unele 

m ă suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum i pen tru modificarea si  
completarea unor acte normative; 

prevederile art. 3 alin. (1) ş i (4), art. 6, art. 8 ann. (1), art. 10 ann. (1), art. 11 ş i 
art. 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 
fonduri pub/ice, cu modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

În  temeiul art. 196 atm. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterio are, 
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HOTARA5TE: 

Art. 1 rncep6nd cu luna decembrie 2022 se stabilesc salariile de baz ă  ale 
aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistent6 Social ă  ş i Protectia Copilului 
lalomita, conform anexei nr. 1 care face parte integrant6 din prezenta hot ă r6re. 

Art. 2 tncepand cu tuna decembrie 2022, se stabilesc salariile de baz ă  pentru 
posturile de preot ş i garderobier din cadrul Spitalului Judetean de Urgent6 Slobozia, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrant ă  din prezenta hordrare. 

Art. 3 Tncep6nd cu data de 1 ianuarie 2023, in cazul instituVilor din subordinea 
Consiliului Judetean lalomita, i anume, Directia General ă  de Asistent ă  Socială  ş i 
Protectia Copilului lalomita (cu exceptia personalului din cadrul aparatului de 
specialitate), Centrul de Asistent-6 Medico- Social ă  Fierbinti Targ, Muzeul Judetean 
lalomita, Muzeul National at Agriculturii, Centrul Cultural „Ionel Perlea" 
Centrul Judetean pentru Conservorea ş i Promovarea Culturii Traclitionale lalomita, 
Biblioteca Judetean ă  „Refan B ă nulescu" lalomita ş i Spitalul Judetean de Urgent-6 
Slobozia, cuantumul brut at salariilor de baz6 de care beneficiaz6 personolul pl ă tit din 
fonduri pub/ice, in m ă sura in care ocup ă  oceeaş i functie ş i iş i desf6ş oară  activitatea in 
aceleaş i conditii, se majoreaz ă  cu 10% fate' de nivelul acordat pentru luna decembrie 
2022, fă r6 a dep ă si valoarea nominal ă  pentru anul 2022 stabilit ă  conform anexelor la 
Legea — cadru nr. 153/2017, cu modific6rile i complet ă rile ulterioare. 

Art. 4 Se imputerniceste ordonatorul principal/tertlar de credite s ă  emită  actele 
administrative de stabilire a salariilor de baz ă  ale personalului din subordine, conform 
prevederilor prezentei hot ă r6ri. 

Art.5 (V incepand cu  tuna decembrie 2022, art. 1 si 2 din Hot ă r6rea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 223/25.11.2021, cu modificbrile i complet ă rile ulterioare, îi 
incetează  aplicabilitatea. 

(2)Tncep ă nd cu data de 1 ianuarie 2023, Hot6r6rea Consiliului Judet-ean lalomita 
nr. 223/25.11.2021, cu modificarile i complet ă rile ulterioare, se abrog6. 

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă rare se 
va comunica Directiei Buget Finante, Biroului Resurse Umane, 	 mentionate 
la art. 1-3 ş i Institutiei Prefectului - Judetul lalomita, urmand 56 fie publicat6 pe site-ul 
Consiliului Judet-ean 	Sectiunea "Monitorul Oficial at Judetului". 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 	 Avizat, 

Secretarul general judefului lalomifa 
Adrian Robert IONESCU 
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CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMI Ţ A 	 Anexa nr. 1 

la Hotararea Consiliului Judelean lalomita 

nr. 	 2022 

Salarii de bază  pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistent5 SociaI6 si Protectia Copilului lalonnita 

Functia Salariul de bază  pentru functiile: 

de conducere 
-lei- 

de executie 

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

Director general 15.015 
Director general adjunct 12.705 
Director 11.550 
Ş ef serviciu gradul II 8.910 
Ş ef serviciu gradul I 8.316 
Ş ef birou gradul II 7.960 
Auditor IA 6468 6953 7300 7665 7856 8054 
Auditor I 5616 6037 6339 6656 6823 6994 
Auditor II 4873 5238 5501 5776 5921 6069 
Consilier juridic IA 5640 6063 6366 6684 6852 . 7023 
Consilier juridic I 4846 5209 5470 5743 5887 6034 
Consilier juridic II 4272 4592 4822 5063 5191 5320 
Consilier juridic debutant 3605 3875 4069 4273 4379 4489 
inspector de specialitate I 5640 6063 6366 6684 6852 7023 
inspector de specialitate II 4846 5209 5470 5743 5887 6034 
inspector de specialitate III 4272 4592 4822 5063 5191 5320 
inspector de specialitate debutant 3605 3875 4069 4273 4379 4489 
referent de specialitate I 5640 6063 6366 6684 6852 7023 
referent de specialitate II 4846 5209 5470 5743 5887 6034 
referent de specialitate III 4272 4592 4822 5063 5191 5320 
referent de specialitate debutant 3605 3875 4069 4273 4379 4489 
Referent I 4677 5028 5279 5543 5682 5824 
Referent II 4333 4658 4892 5136 5265 5397 
Referent IA 3942 4238 4450 4672 4789 4909 
Referent I 3733 4013 4214 4424 4535 4648 
Referent II 3566 3833 4025 4226 4333 4441 
Referent debutant 3317 3566 3744 3931 4030 _ 	 4130 



Funcţ ia Salariul de bază  pentru functille: 

de conducere 
-lei- 

de execu ţ ie 

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

Administrator! 4142 4453 4675 4909 5033 5159 
Ş oferl 3759 4041 4243 4455 4566 4681 
Safer 11 3626 3898 4093 4297 4405 4515 
Muncitor  cal  ificat 1 3759 4041 4243 4455 4566 4681 
Muncitor calificat II 3605 3875 4069 4273 4380 4490 
Muncitor calificat III 3468 3728 3915 4110 4213 4318 
Muncitor calificat IV 3335 3585 3764 3953 4051 4153 
Muncitor necalificat I 3335 3585 3764 3953 4051 4153 
Muncitor necalificat II 3201 3441 3613 3794 3889 3986 
ingrijitor 3374 3627 3808 3999 4099 4202 
Ingrilitor debutant 3241 3484 3658 3841 3937 4036 
Paznic 3335 3585 3764 3953 4051 4153 



CONSILIUL JUDETFAN IALOMI Ţ A 
	

Anexa nr.2 
la Hotă tirea Consiliului Jude ţ ean ralomi ţ a 
UT. 	 2022 

Salarii de bază  brute pentru unele func ţ ii contractuale din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă  Slobozia 

lei 

Fune ţ ia Nr. Salariu1 de baz ă  pentru fune ţ ii1e: 

posturi de execuţ ie 
Gradaţ ia 0 Gradaţ ia 1 Gradaţ ia 2 Gradaţ ia 3 Gradaţ ia 4 Gradaţ ia 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Preot 1 5.784 6218 6529 6855 7027 7202 
Garderobier 
(muneitor 
calificat) 

3 3.375 3628 3810 4000 4100 4203 
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Nr. 32M ( 	din 13, (2 .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hotă rdre privind stabilirea salariilor de bazii pentru personalul din 

eadrul institufiilor publice din subordinea Consilialui Judelean Ialotnita 

Prin  pro iectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune Consiliului Judeţ ean 
Ialomita stabilirea salariilor de bază  pentru personalul din cadrul institutiilor publice din 
subordinea Consiliului Judetean Icdomita. 

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 personalul din cadrul 
institutiilor pub/ice subordonate Consiliului Judetean Ialornita salariile au fost stabilite 
prin hotă rare a consiliului judetean, in urma consultă rii organizatiei sindicale 
reprezentative sau, după  caz, a reprezentantilor salariaţ ilor. 

La stab /urea salariilor de bază  pentru personalul care face obiectul prezentei 
hotă rdri s-au avut in vedere urmă toarele 

* prevederile Ordonamei de Urgentă  a Guvernului nr. 168/2022 privind uncle 
mă suri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum ş i pen tru modificarea ş i 
completarea unor acte normative; 

* resursele bugetare aferente cheltuielilor de personal; 
* principiile sistemului public de salarizare; 
* prevederile art. 11 alin. (4) ale Legii-cadru nr. 153728.06.2017 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 depăş i indemnizatia lunară  a 
vicepresedintelui consiliului judetean, iar cheltuiala cu salariile trebuie să  se incadreze în 
cheltuielile de personal aprobate cu această  destinatie in bugetul de venituri ş i cheltuieli 
al consiliului judetean; 

* respectarea raportului salarial de 1-12 prevă zut de art. 5 din legea 	ceit 
si a prevederilor art. 11 al/n. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri publice, in sensul consult ă rii organizatiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după  caz, a reprezentantilor salariatilor; 

* rezultatul întâlnirii Presedintelui Consiliului Judeţean lalomita cu salariatii din 
cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de As/stent Socială  si Protectia 
Copilului Ialomita si personal din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia; 

* complexitatea ş i volumul atributiilor personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Directiei Generale de Asistenţă  Socială  ş i Protectia Cop/lulu! Ialomita; 



* cresterea fă rd precedent a preţ urilor la energia electrică , gaze naturale şż  
combustibil care a avut impact asupra cresterii preţ urilor la bun urile de consum ş i utilităţ i 
si care au determinat in principal scei derea puterii de cumpă rare, rata iflaţ iei inregistră nd 
in prezent aproximativ 16%. 

In acest sens, prin proiectul de hotă rare se propune: 
- stabilirea salariilor de bază  pentru person alul din cadrul aparatului de 

specialitate al Direcţ iei Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protecţ ia Copilului Ialomiţ a, prin 
modificarea cuanturnurilor stabilite prin anexa nr. 1 la Hotă reirea Cons iliului Judeţ ean 
Ialomiţ a nr. 223725.11.2021, cu modific ă rile ş i complet ă  rile ulterioare; 

- stabilirea salariilor de bază  pentru posturile de preot ş i garderobier din cadrul 
Spitalului Jude ţean de Urgentă  Slobozia, care nu se regă sesc in grilele de salarizare 
prevă zute in anexele Ia Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plă tit din 
fonduri publice, cu modific ă rile i completeirile ulterioare, prin modificarea cuntumurilor 
stabilite prin anexa nr. 2 la Hotă reirea Consiliului Judetean Ialomiţ a nr. 223/25.11.2021, 
cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 

- in temeiul prevederilor 0.U.G. 16872022, in cazul institutiilor din subordinea 
Consiliului Juderean 	Directia Generală  de Asistent ă  Socială  ş i Pro tecţ ia 
Copilului Ialomiţa ( cu excep ţ ia personalului din cadrul aparatului de specialitate), 
Centrul de Asisten ţă  Medico- Socială  Fierbinţ i Targ, Muzeul Judeţ ean Ialomiţ ct, Muzeul 
Naţ ional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea" lalomita, Centrul 
Judeţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradiţ ionale Ialomiţ a, Biblioteca 
Judeţeand „$tefan Bănulescu" Ialomiţ a ş i Spitalul Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia, 
cuantumul brut al salariilor de bază  de care beneficiază  personalul plă tit din fonduri 
publice, in m ă sura in care ocupă  aceeasi functie ş i isi desfă soară  activitatea in aceleasi 
condiţ ii, se majorează  cu 10% faţă  de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, far ă  a 
depăş i valoarea nominală  pentru anul 2022 stabilită  conform anexelor la Legea — cadru 
nr. 153/2017, cu modific ă rile si completă rile ulterioare. 

Propunerea este fundamentată  pe prevederile art. 191 al/n. (1) lit. j) din Ordonanţ a 
de Urge* a Cruvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, potrivit că rora consiliul judeţ ean indeplineste, pe lă ngă  atribuţ iile 
concret reglementate In această  lege si alte atribuţ ii prevă zute de lege, In spet ă  cele 
prevă zute de art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri publice, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
referitoare la stabilirea salariilor de bază  

Avand in vedere c ă  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotă rdrii in forma si conţ inutul 
prezent ate in proiect. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVE 

Tehnoredactat, 
reodorescu Gabriela - Virginia 
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BIRIFURSE UMANE 
Nr.74 	C/-04 	2022 

RAPORT 
la proiectul de hotiirare privind stabilirea salariilor de bazei pentru personalul din cadrul 

institutiilor publice din subordinea Consiliului Judejean lalomita 

Avă nd in vedere: 
minuta incheiat ă  intre Pre ş edintele Consiliului Judeţ ean falomiţ a ş i reprezentan ţ ii salariaţ ilor 
aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenţă  Social ă  i  Protec ţ ia Copilului 
Ialomiţ a, privind nivelul salariilor de baz ă  ale salariaţ ilor ş i reprezentantul Spitalului Jude ţ ean 
de Urgenţă  Slobozia pentru func ţ iite de preot ş i garderobier, incep ă nd cu luna decernbrie 
2022; 
prevederile Ordonan ţ ei de urgenţă  a Guvernului at 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare; 
prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri 
publice, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare ; 
prevederile Ordonan ţ ei de urgenţă  a Guvemului nr. 168/2022 privind unele rn ă suri  fiscal -
bugetare, prorogarea unor termene, precum ş i pentru modificarea ş i completarea unor acte 
normative 

este oportun ă  stabilirea salariilor de baz ă  pentru personalul din cadrul institu ţ iilor publice din 
subordinea Consiliutui Jude ţ ean ialomiţ a, dup ă  cum utmeaz ă : 

- incep ănd  on tuna  decembrie 2022 se stabile ş te cuantumul brut al salariilor de bază  de care 
beneficiază  personalul din cadrul aparatului de specialitate al Direcţ iei Generale de Asistenţă  Social ă  
ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a conform anexei nr.1 . 

incepănd  en  luna decembrie 2022 se stabileş te cuantumul brut al salariilor de bază  de care 
beneficiaz ă  personalul incadrat  în  funcţ iile de preot  i  garderobier din cadrul Spitalului Jude ţ ean de 
Urgenţă  Slobozia conform anexei nr.2. 

Potrivit dispozi ţ iilor Ordonan ţ ei de urgenţă  a Guvernului nr. 168/2022 privind unele m ă suri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor tennene, precum ş i pentru modificarea ş i completarea unor acte 
normative, incep ă nd cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul brut al salariilor de bază  de care 
beneficiaz ă  personalul plait din fonduri publice se majoreaz ă  cu 10% faţă  de nivelul acordat pentru 
luna decembrie 2022, Era a se depăş i valoarea nominal ă  pentru anul 2022 stabilită  potrivit anexelor la 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Majorarea se aplică  personalului din instituţ iile din subordinea Consiliului Judelean Talomi ţ a 
respectiv: Muzeul National at Agriculturii, Centrul Cultural „lone! Perlea" Ialomi ţ a, Biblioteca 
Jude ţ eană  „Stefan B ă nulescu" Ialomi ţ a, Cen.trul Jude ţ ean pentru Conservarea  i  Promovarea Culturii 
Tradi ţ ionale Ialomiţ a, Muzeul Tude ţ ean Ialomi ţ a, Direc ţ ia General ă  de Asisten ţă  Socială  i  Protec ţ ia 
Copilului Ialomi ţ a (cu excep ţ ia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Spitalul Jude ţ ean 
de Urge*.  Slobozia (Cu  excep ţ ia personalului incadrat pe func ţ iile de preot ş i garderobier). 

Facem men ţ iunea c ă  responsabilitatea stabilirii ş i acord ă rii drepturilor de natură  salariale 
revine fiec ă rui ordonator de eredite care, potrivit art. 3  aim.  (1) ş i alin. (4) din Legea-cadru nr. 
153/2017, asigur ă  gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţ ille publice ş i are 
obligaţ ia de a stabili salariile de bază , in condi ţ iile legii, astfel incdt s ă  se incadreze in sumele 
aprobate Cu  aceast ă  destinaţ ie 'in bugetul propriu. 

intocm .  
Neac ş u 'meta 
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