
                                                                                                                   PROIECT 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                      

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Prevederile art. 11, art. 35 și art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

-  Prevederile art. prevederile 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 159 - 164  din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 49 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Solicitarea Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu nr. 1151/09.11.2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum 

şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 

iulie 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 165/2020 pentru modificarea Statului de funcții al 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/2020 privind aprobarea Bugetului propriu general al 

județului Gorj pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Procesul-verbal nr. 16822/11.12.2020 încheiat  la finalizarea procedurii de consultare prealabilă a 

reprezentanților salariaților din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Anexa nr. 8 - Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții - la Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 



Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-

Jiu, compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                           SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

Nr.___ 

Adoptată în şedinţa din ________ 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                    ANEXĂ 

                         la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu-Jiu și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Consilier, inspector de specialitate, consilier 

juridic, referent de specialitate, 

gradul IA 

 

 

S 3.702 

gradul I S 3.602 

gradul II S 3.490 

debutant S 3.050 

2.  Referent IA M 3.100 

I M 2.903 

II M 2.750 

debutant M 2.450 

3. Șofer I M;G 3.041 

II M;G 2.400 

 Îngrijitor M/G 2.300 

 debutant M/G 2.230 

 

NOTĂ: 

Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru 

gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 

10 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GORJ 

  

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și 

instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare 

 

Modalitatea de stabilire a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum și din 

instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora este reglementată prin 

dispozițiile art. 11 din Legea-cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, în sensul că acestea se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

judeţean, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor.  

În exercitarea competenței prevăzute de lege, Consiliul Județean Gorj a adoptat Hotărârea nr. 

137/31.07.2017, prin care au fost stabilite salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017, corespunzător 

nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor specifice existente în structura fiecărei instituții/serviciu public. 

În ceea ce privește structura de funcții din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 

Târgu-Jiu, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.165/2020 a fost aprobată înființarea în cadrul acestei 

instituții publice a unui post corespunzător funcției contractuale de îngrijitor, funcție ce nu a fost inclusă în 

anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017. 

Față de cele prezentate, prin proiectul de hotărâre se propune autorității deliberative completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Completarea acestui act administrativ vizează, în concret, completarea Anexei nr. 8 - Nomenclatorul, 

ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu și 

salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții, în sensul introducerii în această anexă a unui nou punct - 

punctul 4, la care este prevăzută funcția de îngrijitor, treptele profesionale aferente acesteia și salariile de 

bază corespunzătoare, conform tabelului de mai jos, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru 

încadrarea personalului în funcție și stabilirea drepturilor salariale. 
 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

4. Îngrijitor  M/G 2.300 

debutant M/G 2.230 

 

Salariile de bază corespunzătoare nivelului debutant și celui imediat superior al funcției au fost 

stabilite prin raportare la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 și 

dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017, cu respectarea ierarhiei funcțiilor din cadrul acestei instituții publice, 

fiind realizată procedura de consultare prealabilă a reprezentanților salariaților. 

Față de cele prezentate, propun spre  adoptare autorității deliberative Proiectul de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și 

completările ulterioare, în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru  completarea  Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Începând cu data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul 

consolidat al statului sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de acest act normativ. 

Prin proiectul de hotărâre se propune autorității deliberative completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare. 

Temeiul legal este asigurat de prevederile  Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

 Art. 11. (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

,,Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile 

publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării 

organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.   

 (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 

respectarea prevederilor art. 25. 

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi 

nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 

vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, 

corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 

primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 

încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.   
Art. 25. (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 

inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite 

nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de 

grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a 

indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.   

Art. 36. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit 

prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în 

muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38. 

În aplicarea acestor dispoziții legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017,  au fost 

stabilite salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și 

instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 iulie 2017, corespunzător 

nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor specifice existente în structura fiecărei instituții/serviciu public. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.165/2020 a fost aprobată înființarea în cadrul 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” a unui post corespunzător funcției contractuale de 

îngrijitor, funcție ce nu a fost inclusă în anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017. 

Completarea actului administrativ supusă aprobării Consiliului Județean Gorj vizează, în concret, 

completarea Anexei nr. 8 - Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții, în sensul 

introducerii în această anexă a unui nou punct - punctul 4, la care este prevăzută funcția de îngrijitor, 

treptele profesionale aferente acesteia și salariile de bază corespunzătoare, conform tabelului de mai jos, 

act:1653806%20200790357
act:1653806%20200790319
act:1653806%20200790428
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asigurându-se astfel condițiile necesare pentru încadrarea personalului în funcție și stabilirea drepturilor 

salariale. 
 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

4. Îngrijitor  M/G 2.300 

debutant M/G 2.230 

 

Salariile de bază corespunzătoare nivelului debutant și celui imediat superior al funcției au fost 

stabilite prin raportare la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 și 

dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017, cu respectarea ierarhiei funcțiilor din cadrul acestei instituții publice, 

fiind realizată procedura de consultare prealabilă a reprezentanților salariaților. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea 

Proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și 

instituțiile/serviciile publice din subordine, în forma prezentată. 

 

 
 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcţiei publice și al unităților sanitare preluate 

Şef serviciu, 

Slivilescu Lidia  
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