
                                                                                                                            PROIECT 
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JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 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 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Efectele pe care noile reglementări fiscal-bugetare adoptate de Guvernul României le produc asupra modalității 

de stabilire a nivelurilor de salarizare 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, 

astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017; 

- Necesitatea atenuării impactului asupra veniturilor corespunzătoare salariilor de bază și, implicit, asupra 

veniturilor salariale brute stabilite în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a transferării în sarcina angajatului a unor contribuții datorate 

de angajator la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;    

- Competența de stabilire a drepturilor salariale ce se cuvin personalului bugetar din cadrul familiei ocupaţionale 

,,Administraţie" din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine în 

limitele legale prevăzute la art. 11 alin. (4), respectiv art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- prevederile art. 11, art. 28 alin. (1), art. 35, art. 36 alin. (1) și (2) și art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

-  Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-  Prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), 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. 31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), 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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean 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; 

- 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 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; 

- Procesul-verbal nr. 16461/20.12.2017 încheiat  la finalizarea procedurii de consultare a organizațiilor sindicale 

reprezentative la nivel de unitate, după caz, a reprezentanților salariaților, cu privire la stabilirea salariului 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; 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 



 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată (r1),  cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Începând cu 1 ianuarie 2018, Hotărârea Consiliului Judeţean 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, 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 se 

modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.137/2017 privind funcţionarii publici şi personalul 

contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj se  modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj se modifică și se înlocuiește cu 

Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

3. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj se  modifică și se înlocuiește cu 

Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

4. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj se modifică și se înlocuiește cu 

Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

5. Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj se  modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

6. Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  Gorj se  modifică și se înlocuiește cu Anexa 

nr. 6 la prezenta hotărâre. 

7. Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu se  modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. 

8. Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu se  modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 8 la prezenta 

hotărâre. 

9. Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Bibliotecii Județene ,,Christian Tell”  Gorj se  modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 9 la prezenta hotărâre. 

10. Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind personalul contractual din cadrul 

Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” se  modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 10 la prezenta hotărâre. 

 Art. II. Prin excepție de la art. I, 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 care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 

1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de 

bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente 

ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază aceste categorii de 

personal se majorează cu cel puțin 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără însă a depăşi limita 

prevăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care personalul 

respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

 Art. III. Nivelurile salariilor de bază prevăzute în anexele 1-10 se stabilesc sub condiția asigurării sustenabilității  

financiar-bugetare a cheltuielilor de personal, astfel cum vor fi prevăzute în bugetul propriu general al județului pe anul 

2018. 

 Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. V. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentele de resort din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice prevăzute la art. I. 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                 SECRETAR  AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                     CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

Nr.___ 

Adoptată în şedinţa din ________ 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul de consilierilor prezenți 

act:767752%2082435180
act:767752%2082435180
act:767752%20199817042


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                    ANEXA nr. 1 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

A. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

1. Funcții publice de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

Gradul I Gradul II 

1.  Secretar al județului  S 12.781 13.531 

2.  Arhitect șef  S 10.563 11.250 

3.  Director general S 10.563 11.250 

4.  Director general adjunct S 10.281 10.906 

5.  Director executiv  S 10.281 10.906 

6.  Director executiv adjunct S 9.586 10.199 

7.  Șef serviciu S 8.938 9.488 

8.  Șef birou S 6.875 7.373 

 

2. Funcții publice generale de execuție  

 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei)  

1.  Auditor, 

grad profesional superior  

 

S 

6.846 

grad profesional principal S 5.168 

grad profesional asistent S 3.875 

2.  Consilier, consilier juridic, expert, inspector, 

grad profesional superior 

 

S 

5.955 

grad profesional principal S 4.875 

grad profesional asistent S 3.725 

grad profesional debutant S 3.125 

3.  Referent de specialitate, 

grad profesional superior 

 

SSD 

4.900 

grad profesional principal SSD 4.000 

grad profesional asistent SSD 3.438 

grad profesional debutant SSD 3.063 

4.  Referent, 

grad profesional superior 

     

M 

3.275 

grad profesional principal M 3.163 

grad profesional asistent M 3.063 

grad profesional debutant M 2.950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții 

 

1. Funcții contractuale de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

Gradul I Gradul II 

1. Șef serviciu S 8.063 8.618 

 

2. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

 

 

 

NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II al funcțiilor de conducere cuprind suma 

corespunzătoare gradației 5 (sporul de vechime în muncă la nivel maxim). 

2. 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. 

3. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile contractuale prevăzute la gradul IA sau treapta IA, 

potrivit nivelului studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la Cabinetul 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj. 

4. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile contractuale de consilier juridic (gradele: debutant, II, 

I, IA) prevăzute la lit. B, pct. 2, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor din Aparatul permanent 

al Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul studiilor  Salariul de bază (lei) 

1. Consilier, consilier juridic, inspector de 

specialitate, referent de specialitate, 

gradul IA 

 

 

S 

5.473 

gradul I S 4.753 

gradul II S 4.098 

debutant S 3.075 

2. Referent, arhivar IA M 3.250 

 I M 3.150 

 II M 3.056 

debutant M 2.944 

3. Șofer I M;G 3.041 

II M;G 2.875 

4. Muncitor calificat I M;G 3.029 

II M;G 2.974 

III M;G 2.901 

IV M;G 2.844 

5. Îngrijitor M/G 2.841 

debutant M/G 2.344 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                        ANEXA nr. 2 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______ 

    

A. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor publice din cadrul Direcției Comunitare Județene de Evidență a 

Persoanelor Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții 

 

1. Funcții publice de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

Gradul I Gradul II 

1.  Director  executiv    S 8.775    9.366 

2.  Șef  serviciu S 7.063    7.619 

 

2. Funcții publice generale de execuție  

 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Consilier, consilier juridic, expert, inspector,  

grad profesional superior 

 

S 

 

4.688 

grad profesional principal S 3.125 

grad profesional asistent S 2.500 

grad profesional debutant S 2.250 

2.  Referent, 

grad profesional superior 

      

M 

 

2.353 

grad profesional principal M 2.310 

grad profesional asistent M 2.290 

grad profesional debutant M 2.270 

 

B. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Direcției Comunitare Județene de Evidență 

a Persoanelor Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții 

 

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Referent, arhivar IA      M 2.250 

 I M 2.230 

 II M 2.200 

debutant M 2.185 

2.  Șofer I M;G 2.160 

II M;G 2.130 

3.  Îngrijitor M/G 1.950 

debutant M/G 1.900 

 

NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II al funcțiilor de conducere cuprind suma 

corespunzătoare gradației 5 (sporul de vechime în muncă la nivel maxim). 

2. 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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN           

                                                                                                                                                                 

ANEXA nr. 3 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

A. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

1. Funcții publice de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază 

Gradul I Gradul II 

1.  Director general S 9.000 9.530 

2.  Director general adjunct S 8.550 9.054 

3.  Șef serviciu S 6.278 6.671 

4.  Șef birou S 5.994 6.337 

 

 

2. Funcții publice generale de execuție  

 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază  

1.  Auditor, 

grad profesional superior  

 

S 4.710 

grad profesional principal S 3.288 

grad profesional asistent S 2.618 

2.  Consilier, consilier juridic, expert, 

inspector,  

grad profesional superior 

 

 

S 3.959 

grad profesional principal S 2.764 

grad profesional asistent S 2.214 

grad profesional debutant S 2.090 

3.  Referent de specialitate, 

grad profesional superior 

 

SSD 2.750 

grad profesional principal SSD 2.338 

grad profesional asistent SSD 2.200 

grad profesional debutant SSD 2.077 

4.  Referent, 

grad profesional superior 

      

M 2.675 

grad profesional principal M 2.304 

grad profesional asistent M 2.187 

grad profesional debutant M 2.075 

 

 

B. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții 

 

1. Funcții contractuale de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază 

Gradul I Gradul II 

1.  Șef serviciu S 5.414 5.778 

2.  Șef birou  4.920 5.203 



 

 

 

2. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul studiilor  Salariul de bază  

1.  Consilier, consilier juridic, inspector de 

specialitate, referent de specialitate, gradul IA 

 

S 3.257 

gradul I S 3.158 

gradul II S 2.544 

debutant S 2.078 

2.  Referent, gradul IA  SSD 2.688 

gradul I  SSD 2.269 

gradul II  SSD 2.132 

debutant SSD 2.025 

3.  Referent, arhivar IA M 2.650 

 I M 2.159 

 II M 2.063 

debutant M 2.019 

4.  Administrator I M 2.625 

II M 2.338 

5.  Maistru I M;G 2.600 

II M;G 2.313 

6.  Magaziner M;G 2.370 

debutant M;G 2.013 

7.  Șofer I M;G 2.508 

II M;G 2.370 

8.  Paznic/portar M;G 2.370 

9.  Muncitor calificat I M;G 2.508 

II M;G 2.370 

III M;G 2.079 

IV M;G 2.013 

10.  Muncitor necalificat I M;G 2.022 

II M;G 1.994 

 

NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II al funcțiilor de conducere cuprind suma 

corespunzătoare gradației 5 (sporul de vechime în muncă la nivel maxim). 

2. 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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                     ANEXA nr. 4 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor publice din cadrul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor 

și a Activităților de Salubrizare Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

1. Funcții contractuale de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

Gradul I Gradul II 

1.  Director  S 7.940 8.420 

2.  Șef  serviciu S 5.520 5.940 

 

 

II. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Inspector de specialitate, 

gradul IA 

S 3.649 

gradul I S 3.299 

gradul II S 2.868 

debutant S 2.363 

2.  

 

 

Referent M 2.544 

I M 2.406 

II M 2.269 

debutant M 2.063 

3. Șofer I M;G 2.360 

II M;G 2.022 

 

 

NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II al funcțiilor de conducere cuprind suma 

corespunzătoare gradației 5 (sporul de vechime în muncă la nivel maxim). 

2. 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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                     ANEXA nr. 5 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT 

Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

1. Funcții contractuale de conducere 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

Gradul I Gradul II 

1.  Director S 8.920 9.530 

2.  Șef  serviciu S 7.020 7.520 

 

 

2. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Inspector specialitate, 

gradul IA 

S 3.054 

gradul I S 2.698 

gradul II S 2.348 

debutant S 2.215 

2.  Referent IA M 2173 

I M 2.073 

II M 2.016 

debutant M 1.967 

3.  Salvator montan, gradul I M/S 3.982 

gradul II M/S 3.190 

gradul III M/S 2.640 

Administrator I M 2.354 

II M 1.983 

 

NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II al funcțiilor de conducere cuprind suma 

corespunzătoare gradației 5 (sporul de vechime în muncă la nivel maxim). 

2. 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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                                                                        

                                                                                                        ANEXA nr. 6 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

 

 

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

 

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Consilier, consilier juridic, inspector de 

specialitate, referent de specialitate, gradul IA 

S 2.690 

gradul I S 2.450 

gradul II S 2.250 

debutant S 2.150 

2.  Referent IA M 2.050 

I M 2.000 

II M 1.960 

debutant M 1.910 

3.  Șofer I M;G 1.950 

II M;G 1.905 

 

 

 

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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                     ANEXA nr. 7 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu și 

salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

 

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază  

1.  Consilier, inspector de specialitate, consilier 

juridic, referent de specialitate, 

gradul IA 

 

 

S 

 

 

3.219 

gradul I S 2.623 

gradul II S 2.342 

debutant S 2.310 

2.  Referent IA M 2.269 

I M 2.250 

II M 2.225 

debutant M 2,210 

3.  Șofer I M;G 2.201 

II M;G 2.155 

4.  Muncitor calificat I M;G 2.130 

II M;G 2.106 

III M;G 2.087 

IV M;G 2.060 

5.  Îngrijitor M/G 2.057 

debutant M/G 2.030 

 

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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                     ANEXA nr. 8 

                                                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 2.837 

gradul I S 2.400 

gradul II S 2.185 

debutant S 2.070 

2.  Referent IA M 2.200 

I M 2.150 

II M 2.100 

debutant M 2.050 

Șofer I M;G 2.060 

II M;G 1.995 

 

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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                     ANEXA nr. 9 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj și 

salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

 

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază (lei) 

1.  Consilier, inspector de specialitate, consilier juridic, referent de 

specialitate, 

gradul IA 

 

S 

 

3.596 

gradul I S 3.138 

gradul II S 2.604 

debutant S 2.356 

2.  Administrator I M 2.976 

II M 2.356 

3.  Secretar-dactilograf IA M 2.294 

I M 2.170 

debutant M;G 2.059 

4.  Îngrijitor  M/G 2.032 

debutant M/G 1.905 

 

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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                     ANEXA nr. 10 

                                                la Hotărârea 

                                                                                                                                     nr. _______/_______

     

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru 

Ștefulescu” și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

 

Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Consilier, inspector de specialitate, consilier 

juridic, referent de specialitate, 

gradul IA 

 

 

S 

 

 

3.816 

gradul I S 3.434 

gradul II S 3.330 

debutant S 3.223 

2.  Referent IA SSD 3.039 

I SSD 2.929 

II SSD 2.785 

debutant SSD 2.493 

3.  Referent IA M 2.320 

I M 2.234 

II M 2.126 

debutant M 2.045 

4.  Administrator I M 2.210 

II M 2.099 

5.  Șofer I M;G 2.185 

II M;G 1.998 

6.  Muncitor calificat I M;G 2.112 

II M;G 2.055 

III M;G 1.978 

IV M;G 1.920 

 

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 AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GORJ 

  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul 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 

 

 

 

 Sub condiția sustenabilității financiar-bugetare a cheltuielilor de personal, astfel cum vor fi 

prevăzute în bugetul propriu general al județului pe anul 2018, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre. 

 Având în vedere argumentația de ordin juridic pe care se întemeiază legalitatea proiectului de 

hotărâre, invocată în raportul de specialitate, consider la această dată oportun proiectul de hotărâre propus 

spre adoptare, a cărui rațiune de principiu este de a atenua efectele transferului de contribuții de la 

angajator la angajat, pe fondul diminuării contribuțiilor obligatorii ale angajatorului de la 22,50% la 2,25%. 

 La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere următorul sistem de reguli proprii:   

- luarea în considerare a nivelului salariului de bază acordat la plată la nivelul lunii decembrie 

2017; 

- stabilirea unui nivel al salariului de bază brut, astfel încât nivelul cuantumului net al salariului 

de bază stabilit începând cu data de 1 ianuarie 2018 să nu fie inferior cuantumului net al salariului de bază 

acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017; 

- încadrarea nivelului veniturilor salariale lunare brute între limitele prevăzute de noua lege a 

salarizării; 

- respectarea ierarhiei funcțiilor prevăzute în nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării 

activităților specifice autorității și instituțiilor/serviciilor publice din subordine. 

- sustenabilitatea  cheltuielilor de personal astfel cum vor fi prevăzute în bugetul propriu general 

al județului pe anul 2018. 

 Față de cele prezentate, propun spre adoptare Proiectul 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. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul 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 

 

Noile reglementări fiscal-bugetare adoptate de Guvernului României prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

Ordonanța de urgență a Guvernului 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  și Ordonanța de urgență a Guvernului 91/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice produc efecte asupra modalității de stabilire a nivelurilor de salarizare 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, astfel cum au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017. 

 Acest cadru normativ determină adoptarea unui act administrativ de autoritate prin care să se 

stabilească nivelul salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, pentru familia ocupaţională ,,Administraţie”, pe fondul 

impactului pe care transferul unor contribuții datorate de angajator la bugetul de stat și bugetul asigurărilor 

sociale îl are asupra nivelului inițial al veniturilor corespunzătoare salariilor de bază și, implicit, asupra 

veniturilor salariale brute stabilite în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Redăm mai jos, comparativ, pentru o corectă înțelegere a impactului generat de noile reglementări 

fiscal-bugetare asupra salariului de bază, situația contribuțiilor obligatorii și a impozitului pe veniturile din 

salarii la data de 1 ianuarie 2018, prin raportare la data de 31 decembrie 2017. 

 

Nr. 

crt. 

Contribuții asigurat  

decembrie 2017 

Cota 

 

Contribuții asigurat  

ianuarie 2018 

Cota 

1 Contribuția de asigurări sociale de 

sănătate 

5,50 % Contribuția de asigurări sociale de 

sănătate 

10 % 

2 Contribuția la sistemul de asigurări 

pentru şomaj 

0,50 % Contribuția de asigurări sociale 

pentru şomaj 

0 % 

3 Contribuția de asigurări sociale 10,50 % Contribuția de asigurări sociale 25 % 

4 Impozit pe venit 16,00 % Impozit pe venit 10 % 

 

Nr. 

crt. 

Contribuții  angajator  

decembrie 2017 

Cota 

 

Contribuții angajator 

ianuarie 2018  

Cota 

 

1 Contribuția de asigurări sociale de 

sănătate 

5,20 % Contribuția de asigurări sociale de 

sănătate 

0 % 

2 Contribuția la sistemul de asigurări 

pentru şomaj 

0,50 % Contribuția la sistemul de asigurări 

pentru şomaj 

0 % 

3 Contribuția de asigurări sociale 15,80 % Contribuția de asigurări sociale 0 % 

4 Contribuţia de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli 

profesionale  

0,15 % 

Contribuţia de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli 

profesionale  

0 % 

5 Contribuţia pentru concedii şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de 

sănătate 

0,85 % 

Contribuţia pentru concedii şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de 

sănătate 

0 % 

6 
- - 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25 

% 



2 

 

 Analizând situația comparativă prezentată mai sus rezultă că prin aplicarea sistemului de contribuții 

și impozitare a veniturilor începând cu data de 1 ianuarie 2018 se desprind următoarele concluzii: 

-   nivelul contribuțiilor obligatorii ale angajatorului se diminuează semnificativ, de la 22,50% la 

2,25%;  

 -  nivelul contribuțiilor obligatorii ale angajatului se majorează de la 16,50% la 35% pe fondul 

reducerii impozitului de la 16% la 10%; 

 - totalul reținerilor aplicate asupra veniturilor salariale brute ale angajatului, în condițiile noilor 

reglementări fiscal-bugetare, este reprezentat de contribuțiile obligatorii, în cotă de 35% și impozitul pe 

venit, în cotă de 10%. 

 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 care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit 

prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 

potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază aceste categorii de personalul se majorează cu cel 

puțin 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără însă a depăşi limita prevăzută la art. 25 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii 

 Procentul de 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 a fost calculat prin raportare 

la o majorare, posibilă în actualul sistem de stabilire a salariului de bază, cu 25%, în considerarea atenuării 

impactului pe care noile reglementări fiscal-bugetare îl au asupra cuantumului brut al salariului de bază și, 

implicit, asupra cuantumului net al acestuia, prin analogie cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) raportat la art. 

38 alin. (3) lit. i) din  Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 De altfel, prin introducerea literei i) a alineatului (3) în cuprinsul Legii-cadru nr. 153/2017 (prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2017), în sensul stabilirii unei majorări de 28,5% pentru 

personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit, text normativ derogatoriu de la 

art. 38 alin. (3) lit. a), prin care se stabilește o majorare cu titlu general cu 25% pentru personalul plătit din 

fonduri publice, (cu excepția celui pentru care salariile de bază se stabilesc în condițiile art. 11 din lege - 

situația consiliilor județene), se reglementează la nivel de principiu regula protecției personalului în sensul 

atenuării impactului pe care transferul de contribuții îl implică. 

 Pe cale de consecință, anexele la Hotărârea Consiliului Județean Gorj 137/2017 au fost modificate 

în sensul asigurării unui nivel al salariului de bază brut, similar celui aprobat prin hotărârea supusă 

modificării, sub aspectul cuantumului net al salariului de bază, acordat la plată pentru luna decembrie 2017, 

astfel încât impactul transferului de contribuții de la angajator la angajat să fie evitat. 

 Competența de stabilire a drepturilor salariale aferente salariului de bază ce se cuvin personalului 

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

Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine în limitele legale prevăzute la art. 11 alin. (4) din Legea-

cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, revine, potrivit legii, Consiliului Județean. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea principiilor generale ale sistemului de salarizare 

enunțate la art. 6 din noua lege a salarizării, după cum urmează: 

 a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de 

forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunţate de art. 120 

din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi maxime prevăzute prin 

prezenta lege; 

 b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii unui 

tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi 

vechime în muncă şi în funcţie;   

 c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;   

 d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar 

se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;   

 e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării 

performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor proprii;   

 f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de 

complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;   

act:767752%2082435180
act:767752%20199817042
act:1653806%20200790299
act:48295%2043226805
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 g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării 

predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;   

 h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul 

bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general 

consolidat, stabilite în condiţiile legii;   

 i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a altor 

drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar. 

 La elaborarea proiectului de hotârâre s-a avut în vedere următorul sistem de reguli proprii:   

- luarea în considerare a nivelului salariului de bază acordat la plată la nivelul lunii decembrie 

2017; 

- stabilirea unui nivel al salariului de bază brut, astfel încât nivelul cuantumului net al salariului de 

bază stabilit începând cu data de 1 ianuarie 2018 să nu fie inferior cuantumului net al salariului de bază 

acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017; 

- încadrarea nivelului veniturilor salariale lunare brute între limitele prevăzute de noua lege a 

salarizării; 

- respectarea ierarhiei funcțiilor prevăzute în nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării 

activităților specifice autorității și instituțiilor/serviciilor publice din subordine; 

- sustenabilitatea  cheltuielilor de personal, astfel cum vor fi prevăzute în bugetul propriu general 

al județului. 

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

Proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe, 

Director executiv, 

                   Stricescu Daniela 

Direcţia juridică 

şi dezvoltarea capacităţii administrative, 

Director executiv, 

Marcău Costel  

 

 

 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice, IT, 

Şef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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