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H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 
 instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 32281/2022 - G din 13.12.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
   - minuta întâlnirii Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cu salariații din 
cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa și personal din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea 
Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare; 
           - Raportul  de specialitate nr. 32393/2022 - M din 13.12.2022 al Biroului Resurse 
Umane; 
           - Avizul  nr. 32481/2022 - W din  14.12.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 
 - Avizul nr. 32451/2022 – K din 14.12.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 32545/2022 – A din 14.12.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative;  
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 şi 
art. 38 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului            
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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, 
          

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 Începând cu luna decembrie 2022 se stabilesc salariile de bază ale 
aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Începând cu luna decembrie 2022, se stabilesc salariile de bază pentru 

posturile de preot şi garderobier din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art. 3  Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul instituţiilor din subordinea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, și anume, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa (cu excepţia personalului din cadrul aparatului de 
specialitate), Centrul de Asistenţă Medico- Socială Fierbinţi Târg, Muzeul Judeţean 
Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii, Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, 
Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice, în măsura în care ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii, se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 
2022, fără a depăși valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită conform anexelor la 
Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.   

 
Art. 4 Se împuternicește ordonatorul principal/terțiar de credite să emită actele 

administrative de stabilire a salariilor de bază ale personalului din subordine, conform 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 Art.5 (1) Începând cu luna decembrie 2022, art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 223/25.11.2021, cu modificările și completările ulterioare, își 
încetează aplicabilitatea. 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 
nr. 223/25.11.2021, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

 
Art. 6 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se 

va comunica Direcţiei Buget Finanţe, Biroului Resurse Umane, instituţiilor menţionate 
la art. 1 -3 şi 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 Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                         Adrian Robert  IONESCU    
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