
1. Președintele Consiliului 
Județean Gorj 

S 18.720 23.400 23.400 23.400

2. Vicepreședintele Consiliului 
Județean Gorj  

S 16.640 20.800 20.800 20.800

1. Secretar general al judeţului,
gradul II

S 13.531 950 14.481 677 15.158

2. Arhitect șef, gradul II S 11.250 11.250 1.125 12.375

3. Director executiv, gradul II S 10.906 11.997 (salariu de bază 
majorat cu 10%)

1.091 (10% din salariul 
de bază)

13.088 1.091 14.179

4. Director executiv, gradul II S 10.906 13.087 (salariu de bază 
majorat cu 20%)

1.091 (10% din salariul 
de bază)

14.178 1.091 15.269

5. Director executiv, gradul II S 10.906 14.178 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

14.178 1.091 15.269

6. Director executiv, gradul II S 10.906 14.069 (salariu de bază 
majorat cu 29%)

1.091 (10% din salariul 
de bază)

15.160 1.091 16.251

7. Director executiv adjunct,
gradul II 

S 10.199 10.199 1.020 11.219

8. Director executiv adjunct,
gradul II 

S 10.199 12.239 (salariu de bază 
majorat cu 20%)

12.239 1.020 13.259

9. Șef serviciu, gradul II S 9.488 9.488 949 10.437

10. Șef serviciu, gradul II S 9.488 949 (10% din salariul 
de bază)

10.437 949 11.386

11. Șef serviciu, gradul II S 9.488 11.386 (salariu de bază 
majorat cu 20%)

11.386 949 12.335

12. Șef serviciu, gradul II S 9.488 11.386 (salariu de bază 
majorat cu 20%)

949 (10% din salariul 
de bază)

12.335 949 13.284

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 13611/30.09.2019

SALARIILE DE BAZĂ BRUTE, SPORURILE, PRECUM ȘI ALTE DREPTURI ÎN BANI SAU ÎN NATURĂ
de care beneficiază  personalul din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj și Președintelui Consiliului Județean Gorj, ce se publică în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,  în data de 30.09.2019

Nr. 
crt.

Funcţii de  - demnitate 
publică alese/funcții 

publice/funcții 
contractuale

Studii Indemnizația 
lunară brută 

Indemnizația lunară
brută majorată cu
25%, ca urmare a
implementării de către
UAT de proiecte
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art.
16 alin. (2) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Salariul de
bază lunar brut

Salariul de bază lunar
brut majorat ca urmare
a activității desfășurate
în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art. 16
alin. (1)-(9) și art. 25
din Legea-cadru nr.
153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare  

Majorare a salariului
de bază lunar brut cu
10% pentru
activitatea de control
financiar preventiv -
art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017 (se 
acordă doar pe
perioada de
exercitare a activității
de control financiar
preventiv)

Indemnizație lunară
pentru titlul științific de
doctor, în cuantum de
50% din nivelul
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată - art.
14 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
de bază lunar
brut

Sporul în afara salariului
de bază/spor condiţii
vătămătoare, calculat prin
aplicarea cotei
procentuale de 10 %
asupra salariului de bază -
art. 23 din Legea-cadru
nr. 153/2017, H.G. nr.
569/2017 și art. 34 alin. (2)
din O.U.G. nr.
114/2018,cu modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
lunar brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

II. FUNCȚII PUBLICE



Nr. 
crt.

Funcţii de  - demnitate 
publică alese/funcții 

publice/funcții 
contractuale

Studii Indemnizația 
lunară brută 

Indemnizația lunară
brută majorată cu
25%, ca urmare a
implementării de către
UAT de proiecte
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art.
16 alin. (2) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Salariul de
bază lunar brut

Salariul de bază lunar
brut majorat ca urmare
a activității desfășurate
în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art. 16
alin. (1)-(9) și art. 25
din Legea-cadru nr.
153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare  

Majorare a salariului
de bază lunar brut cu
10% pentru
activitatea de control
financiar preventiv -
art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017 (se 
acordă doar pe
perioada de
exercitare a activității
de control financiar
preventiv)

Indemnizație lunară
pentru titlul științific de
doctor, în cuantum de
50% din nivelul
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată - art.
14 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
de bază lunar
brut

Sporul în afara salariului
de bază/spor condiţii
vătămătoare, calculat prin
aplicarea cotei
procentuale de 10 %
asupra salariului de bază -
art. 23 din Legea-cadru
nr. 153/2017, H.G. nr.
569/2017 și art. 34 alin. (2)
din O.U.G. nr.
114/2018,cu modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
lunar brut

Ă13. Șef serviciu, gradul II S 9.488 12.334 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

12.334 949 13.283

14. Șef serviciu, gradul II S 9.488 12.334 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

949 (10% din salariul 
de bază)

13.283 949 14.232

15. Șef serviciu, gradul II S 9.488 14.232 (salariu de bază 
majorat cu 50%)

949 (10% din salariul 
de bază)

15.181 949 16.130

16. Manager public, gradul
profesional superior,
gradația 5

S 10.898 14.167 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

14.167 1.090 15.257

17. Auditor, grad profesional
superior, gradația 5 

S 8.526 8.526 853 9.379

18. Auditor, grad profesional
superior, gradația 4 

S 8.318 8.318 832 9.150

19. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 5

S 7.418 7.418 742 8.160

20. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 5

S 7.418 742 (10% din salariul 
de bază)

8.160 742 8.902

21. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 5

S 7.418 8.160  (salariu de bază 
majorat cu 10%)

8.160 742 8.902

22. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 5

S 7.418 8.902  (salariu de bază 
majorat cu 20%)

8.902 742 9.644

23. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 5

S 7.418 9.643 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

9.643 742 10.385

24. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 5

S 7.418 10.385  (salariu de bază 
majorat cu 40%)

742 (10% din salariul 
de bază)

11.127 724 11.851

25. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 4

S 7.237 7.237 724 7.961

26. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 4

S 7.237 7.237 706 7.943



Nr. 
crt.

Funcţii de  - demnitate 
publică alese/funcții 

publice/funcții 
contractuale

Studii Indemnizația 
lunară brută 

Indemnizația lunară
brută majorată cu
25%, ca urmare a
implementării de către
UAT de proiecte
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art.
16 alin. (2) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Salariul de
bază lunar brut

Salariul de bază lunar
brut majorat ca urmare
a activității desfășurate
în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art. 16
alin. (1)-(9) și art. 25
din Legea-cadru nr.
153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare  

Majorare a salariului
de bază lunar brut cu
10% pentru
activitatea de control
financiar preventiv -
art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017 (se 
acordă doar pe
perioada de
exercitare a activității
de control financiar
preventiv)

Indemnizație lunară
pentru titlul științific de
doctor, în cuantum de
50% din nivelul
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată - art.
14 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
de bază lunar
brut

Sporul în afara salariului
de bază/spor condiţii
vătămătoare, calculat prin
aplicarea cotei
procentuale de 10 %
asupra salariului de bază -
art. 23 din Legea-cadru
nr. 153/2017, H.G. nr.
569/2017 și art. 34 alin. (2)
din O.U.G. nr.
114/2018,cu modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
lunar brut

Ă27. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 4

S 7.237 724 (10% la salariu de 
bază)

7.961 724 8.685

28. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 4

S 7.237 7.961 (salariu de bază 
majorat cu 10%)

7.961 724 8.685

29. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 4

S 7.237 8.684 (salariu de bază 
majorat cu 20%)

8.684 724 9.408

30. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 4 

S 7.237 9.408 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

9.408 724 10.132

31. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 4 

S 7.237 10.132 (salariu de bază 
majorat cu 40%)

10.132 724 10.856

32. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 4 

S 7.237 10.856 (salariu de bază 
majorat cu 50%)

10.856 724 11.580

33. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 3

S 7.060 7.060 706 7.766

34. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior gradația 3

S 7.060 7.766 (salariu de bază 
majorat cu 10%)

7.766 706 8.472

35. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 3

S 7.060 8.472 (salariu de bază 
majorat cu 20%)

8.472 706 9.178

36. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 3 

S 7.060 9.178 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

9.178 706 9.884

37. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
superior, gradația 3 

S 7.060 9.884 (salariu de bază 
majorat cu 40%)

9.884 706 10.590

38. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
principal, gradația 5

S 6.074 6.074 607 6.681



Nr. 
crt.

Funcţii de  - demnitate 
publică alese/funcții 

publice/funcții 
contractuale

Studii Indemnizația 
lunară brută 

Indemnizația lunară
brută majorată cu
25%, ca urmare a
implementării de către
UAT de proiecte
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art.
16 alin. (2) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Salariul de
bază lunar brut

Salariul de bază lunar
brut majorat ca urmare
a activității desfășurate
în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art. 16
alin. (1)-(9) și art. 25
din Legea-cadru nr.
153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare  

Majorare a salariului
de bază lunar brut cu
10% pentru
activitatea de control
financiar preventiv -
art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017 (se 
acordă doar pe
perioada de
exercitare a activității
de control financiar
preventiv)

Indemnizație lunară
pentru titlul științific de
doctor, în cuantum de
50% din nivelul
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată - art.
14 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
de bază lunar
brut

Sporul în afara salariului
de bază/spor condiţii
vătămătoare, calculat prin
aplicarea cotei
procentuale de 10 %
asupra salariului de bază -
art. 23 din Legea-cadru
nr. 153/2017, H.G. nr.
569/2017 și art. 34 alin. (2)
din O.U.G. nr.
114/2018,cu modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
lunar brut

Ă39. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
principal gradația 4

S 5.925 5.925 592 6.517

40. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
principal, gradația 3

S 5.780 7.514 (salariu de bază 
majorat cu 30%)

7.514 578 8.092

41. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
principal, gradația 3

S 5.780 8.092 (salariu de bază 
majorat cu 40%)

8.092 578 8.670

42. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
principal gradația 2

S 5.504 5.504 550 6.054

43. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
asistent, gradația 2

S 4.206 4.206 421 4.627

44. Consilier juridic, consilier,
clasa I, grad profesional
debutant, gradația 2

S 3.528 3.528 353 3.881

45. Referent de specialitate,
clasa a II-a, grad profesional
superior, gradația 5

SSD 6.104 610 610 6.714

46. Referent, clasa a III-a, grad
profesional superior,
gradația 5

M 4.081 4.081 408 4.489

47. Referent, clasa a III-a, grad
profesional superior,
gradația 4

M 3.981 3.981 398 4.379

48. Referent, clasa a III-a, grad
profesional superior,
gradația 3

M 3.883 3.883 388 4.271

49. Referent, clasa a III-a, grad
profesional principal,
gradația 5

M 3.942 3.942 394 4.336

III. FUNCȚII CONTRACTUALE



Nr. 
crt.

Funcţii de  - demnitate 
publică alese/funcții 

publice/funcții 
contractuale

Studii Indemnizația 
lunară brută 

Indemnizația lunară
brută majorată cu
25%, ca urmare a
implementării de către
UAT de proiecte
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art.
16 alin. (2) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Salariul de
bază lunar brut

Salariul de bază lunar
brut majorat ca urmare
a activității desfășurate
în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art. 16
alin. (1)-(9) și art. 25
din Legea-cadru nr.
153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare  

Majorare a salariului
de bază lunar brut cu
10% pentru
activitatea de control
financiar preventiv -
art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017 (se 
acordă doar pe
perioada de
exercitare a activității
de control financiar
preventiv)

Indemnizație lunară
pentru titlul științific de
doctor, în cuantum de
50% din nivelul
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată - art.
14 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
de bază lunar
brut

Sporul în afara salariului
de bază/spor condiţii
vătămătoare, calculat prin
aplicarea cotei
procentuale de 10 %
asupra salariului de bază -
art. 23 din Legea-cadru
nr. 153/2017, H.G. nr.
569/2017 și art. 34 alin. (2)
din O.U.G. nr.
114/2018,cu modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
lunar brut

Ă1. Șef serviciu, gradul II S 8.618 8.618 862 9.480

2. Consilier juridic, consilier,
inspector de specialitate,
gradul profesional IA,
gradația 5

S 6.818 6.818 682 7.500

3. Consilier juridic, consilier,
inspector de specialitate,
gradul profesional IA,
gradația 5

S 6.818 950 7.768 682 8.450

4. Consilier juridic, consilier,
inspector de specialitate,
gradul profesional I,
gradația 3

S 5.635 5.635 537 6.172

5. Consilier juridic, consilier,
inspector de specialitate,
gradul profesional I,
gradația 5

S 5.921 5.921 511 6.432

6. Referent, treapta
profesională IA, gradația 5

M 4.049 4.049 405 4.454

7. Referent, treapta
profesională I, gradația 3

M 3.735 3.735 373 4.108

8. Șofer, treapta profesională I,
gradația 5

M;G 3.790 3.790 379 4.169

9. Muncitor calificat, treapta
profesională I, gradația 5 

M;G 3.774 3.774 377 4.151

10. Muncitor calificat, treapta
profesională III, gradația 1

M;G 3.119 3.119 306 3.425

11. Îngrijitor, gradația 5 M/G 3.541 3.541 354 3.895
12. Îngrijitor, gradația 3 M/G 3.369 3.369 337 3.706
13. Îngrijitor, gradația 2 M/G 3.208 3.208 321 3.529

         NOTĂ:
1. Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj și Președintelui Consiliului Județean Gorj se acordă lunar indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr.

153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 347 lei/salariat, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizația de hrană se plătește odată cu salariul de bază și se acordă
proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face plata, cu încadrarea în prevederile art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017.



Nr. 
crt.

Funcţii de  - demnitate 
publică alese/funcții 

publice/funcții 
contractuale

Studii Indemnizația 
lunară brută 

Indemnizația lunară
brută majorată cu
25%, ca urmare a
implementării de către
UAT de proiecte
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art.
16 alin. (2) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Salariul de
bază lunar brut

Salariul de bază lunar
brut majorat ca urmare
a activității desfășurate
în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri
europene 
nerambursabile - art. 16
alin. (1)-(9) și art. 25
din Legea-cadru nr.
153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare  

Majorare a salariului
de bază lunar brut cu
10% pentru
activitatea de control
financiar preventiv -
art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017 (se 
acordă doar pe
perioada de
exercitare a activității
de control financiar
preventiv)

Indemnizație lunară
pentru titlul științific de
doctor, în cuantum de
50% din nivelul
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată - art.
14 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu
modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
de bază lunar
brut

Sporul în afara salariului
de bază/spor condiţii
vătămătoare, calculat prin
aplicarea cotei
procentuale de 10 %
asupra salariului de bază -
art. 23 din Legea-cadru
nr. 153/2017, H.G. nr.
569/2017 și art. 34 alin. (2)
din O.U.G. nr.
114/2018,cu modificările și
completările ulterioare 

Total 
indemnizație 
lunară 
brută/salariu 
lunar brut

Ă

PREȘEDINTE,                                                                                                                                                                                          
COSMIN-MIHAI POPESCU

3. Începând cu 01.01.2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj și Președintelui Consiliului Județean Gorj se vor acorda, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de
vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Valoarea voucherelor de vacanță va fi stabilită pentru
fiecare salariat prin raportare la perioada efectiv lucrată în instituție.
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administrative  și achiziții publice                  
Director executiv - Marcău Costel                 

Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și             
al unităților sanitare preluate                                    
Șef serviciu - Slivilescu Lidia                                    

Întocmit,                              
Cornoiu Daniela - consilier superior         

consilier superior


