
                                                                                                                   PROIECT 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                      

 
 

HOTĂRÂRE 
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 
 

 
Consiliul Judeţean Gorj, 
Având în vedere: 
- 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), art. 38 alin. (1) și (2) din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 
-  prevederile art. prevederile 91 alin. (1) lit. f) din Legea  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. 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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 44/2017 privind aprobarea Bugetului propriu general al 
județului Gorj pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Procesul-verbal nr. 9373/28.07.2017 încheiat  la finalizarea procedurii de consultare a organizațiilor 
sindicatele 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; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu 1 iulie 2017, 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 stabilesc după cum urmează: 

(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Comunitare Județene de 
Evidență a Persoanelor Gorj, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și protecția Copilului Gorj, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a 
Activităților de Salubrizare Gorj, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 



(5) Pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, 
conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(6) Pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale  Gorj, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

(7) Pentru personalul contractual din cadrul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, conform Anexei nr. 7, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(8) Pentru personalul contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 
Târgu-Jiu, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(9) Pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene Christian Tell  Gorj, conform Anexei 
nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(10) Pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, 
conform Anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. (1) Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute în anexele nr. 1-10 la proiectul de 
hotărâre sunt lunare, în formă brută şi supuse impozitării, potrivit legii, iar salariile de bază pentru funcțiile de 
execuție sunt la gradația 0. 
 (2) 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. 157/2017. 
 (3) 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). 

 
 Art. 3. Reîncadrarea și stabilirea drepturilor salariale, alcătuite din salariul de bază, aprobat prin  
hotărâre a Consiliului Județean Gorj, precum și din elementele care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar 
brut, pentru funcţionarii publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, 
începând  cu 1 iulie 2017, se realizează de către ordonatorii de credite de la nivelul instituțiilor publice, 
conform competențelor stabilite de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prin raportare la 
prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, sub condiția obligatorie a  încadrării în cheltuielile de personal aprobate 
în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

 
Art. 4. Drepturile salariale pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor publice prevăzute la art. 1 alin. 

2-5, alcătuite din salariul de bază, aprobat prin  hotărâre a Consiliului Județean Gorj, precum și din elementele 
care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, se stabilesc prin dispoziție a Președintelui Consiliului 
Județean Gorj. 

 
Art. 5. Funcțiile aferente categoriilor de personal care își desfășoară activitatea  în cadrul Consiliului 

Județean Gorj  și instituțiile/serviciile publice din subordine, care nu sunt prevăzute în prezentul proiect de 
hotărâre, vor fi salarizate la nivelul stabilit prin anexele corespunzătoare din Legea-cadru nr. 153/2017. 

 
Art. 6. 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. 1. 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                                    SECRETAR  AL JUDEŢULUI,   
                                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 
 
 
 
 
 
Nr.___ 
Adoptată în şedinţa din ________ 
Cu un număr de ______ voturi 
Din totalul numărului de consilieri 
 
 

act:1653806%20200790286


 

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 10.225 10.825 

2.  Arhitect șef  S 8.450 9.000 

3.  Director general S 8.450 9.000 

4.  Director general adjunct S 8.225 8.725 

5.  Director executiv  S 8.225 8.725 

6.  Director executiv adjunct S 7.669 8.159 

7.  Șef serviciu S 7.150 7.590 

8.  Șef birou S 5.500 5.898 

 

2. Funcții publice generale de execuție  

 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei)  

1.  Auditor, 

grad profesional superior  

 

S 

 

5.477 

grad profesional principal S 4.134 

grad profesional asistent S 3.100 

2.  Consilier, consilier juridic, expert, inspector, 

grad profesional superior 

 

S 

 

4.764 

grad profesional principal S 3.900 

grad profesional asistent S 2.980 

grad profesional debutant S 2.500 

3.  Referent de specialitate, 

grad profesional superior 

 

SSD 

 

3.920 

grad profesional principal SSD 3.200 

grad profesional asistent SSD 2.750 

grad profesional debutant SSD 2.450 

4.  Referent, 

grad profesional superior 

     

M 

 

2.620 

grad profesional principal M 2.530 

grad profesional asistent M 2.450 

grad profesional debutant M 2.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 6.450 6.894 

 

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. 

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 

 

 

4.378 

gradul I S 3.802 

gradul II S 3.278 

debutant S 2.460 

2. Referent, arhivar IA M 2.600 

 I M 2.520 

 II M 2.445 

debutant M 2.355 

3. Șofer I M;G 2.433 

II M;G 2.300 

4. Muncitor calificat I M;G 2.423 

II M;G 2.379 

III M;G 2.321 

IV M;G 2.275 

5. Îngrijitor M/G 2.273 

debutant M/G 1.875 



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) 

Gr. I Gr. II 

1.  Director  executiv    S 7.020    7493 

2.  Șef  serviciu S 5.650    6094 

 

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 

 

3750 

grad profesional principal S 2500 

grad profesional asistent S 2000 

grad profesional debutant S 1800 

2.  Referent, 

grad profesional superior 

      

M 

 

1882 

grad profesional principal M 1780 

grad profesional asistent M 1680 

grad profesional debutant M 1600 

 

B. Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul 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 1640 

 I M 1590 

 II M 1575 

debutant M 1550 

2.  Șofer I M;G 1687 

II M;G 1587 

3.  Îngrijitor M/G 1525 

debutant M/G 1500 

 

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. 

 

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 6.750 7.147 

2.  Director general adjunct S 6430 6.830 

3.  Șef serviciu S 4.760 5.071 

4.  Șef birou S 4.609 4.883 

 

 

2. Funcții publice generale de execuție  

 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul profesional  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază  

1.  Auditor, 

grad profesional superior  

 

S 

 

3.768 

grad profesional principal S 2.630 

grad profesional asistent S 2.094 

2.  Consilier, consilier juridic, expert, 

inspector,  

grad profesional superior 

 

 

S 

 

 

3.167 

grad profesional principal S 2.211 

grad profesional asistent S 1.771 

grad profesional debutant S 1.672 

3.  Referent de specialitate, 

grad profesional superior 

 

SSD 

 

2.200 

grad profesional principal SSD 1.870 

grad profesional asistent SSD 1.760 

grad profesional debutant SSD 1.661 

4.  Referent, 

grad profesional superior 

      

M 

 

2140 

grad profesional principal M 1.843 

grad profesional asistent M 1.749 

grad profesional debutant M 1.660 

 

 

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 I 

1.  Șef serviciu S 4.112 4.163 

2.  Șef birou  3.427 4.009 



 

 

 

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 

 

2.605 

gradul I S 2.526 

gradul II S 2.035 

debutant S 1.662 

2.  Referent, gradul IA  SSD 2150 

gradul I  SSD 1.815 

gradul II  SSD 1.705 

debutant SSD 1.620 

3.  Referent, arhivar IA M 2120 

 I M 1.727 

 II M 1.650 

debutant M 1.615 

4.  Administrator I M 2100 

II M 1.870 

5.  Maistru I M;G 2080 

II M;G 1.850 

6.  Magaziner M;G 1.896 

debutant M;G 1.610 

7.  Șofer I M;G 2.006 

II M;G 1.896 

8.  Paznic/portar M;G 2.057 

9.  Muncitor calificat I M;G 2.006 

II M;G 1.896 

III M;G 1.663 

IV M;G 1.610 

10.  Muncitor necalificat I M;G 1.617 

II M;G 1.595 

 

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. 

 

 

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  executiv    S 4850 5330 

2.  Șef  serviciu S 4270 4674 

 

 

II. Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Inspector specialitate, 

gradul IA 

S 2919 

gradul I S 2639 

gradul II S 2294 

debutant S 1890 

2.  

 

 

Referent M 2035 

I M 1925 

II M 1815 

debutant M 1650 

3. Șofer I M;G 1888 

II M;G 1617 

 

 

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. 

 

 

 

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 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  executiv S 5540 5944 

2.  Șef  serviciu S 4680 5084 

 

 

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 2443 

gradul I S 2158 

gradul II S 1878 

debutant S 1704 

2.  Referent M 1687 

I M 1600 

II M 1540 

debutant M 1480 

3.  Salvator montan, gradul I M 3185 

gradul II M 2552 

gradul III M 2112 

Administrator I M 1883 

II M 1586 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

2151 

gradul I S 1950 

gradul II S 1800 

debutant S 1700 

2.  Referent IA M 1600 

I M 1550 

II M 1510 

debutant M 1460 

3.  Șofer I M;G 1503 

II M;G 1455 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

 

2575 

gradul I S 2098 

gradul II S 1873 

debutant S 1848 

2.  Referent IA M 1815 

I M 1760 

II M 1700 

debutant M 1660 

3.  Șofer I M;G 1819 

II M;G 1665 

4.  Muncitor calificat I M;G 1760 

II M;G 1700 

III M;G 1650 

IV M;G 1600 

5.  Îngrijitor M/G 1700 

debutant M/G 1595 

 

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. 

 

 

 

 

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 2345 

gradul I S 1842 

gradul II S 1745 

debutant S 1650 

2.  Referent IA M 1760 

I M 1660 

II M 1617 

debutant M 1606 

Șofer I M;G 1650 

 II M;G 1595 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

2900 

gradul I S 2530 

gradul II S 2100 

debutant S 1900 

2.  Administrator I M 2400 

II M 1900 

3.  Secretar-dactilograf IA M 1850 

I M 1750 

debutant M;G 1660 

4.  Șofer I M;G 1650 

II M;G 1595 

5.  Îngrijitor  M/G 1600 

debutant M/G 1500 

 

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. 

 

 

 

 

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 

 

 

3180 

gradul I S 2862 

gradul II S 2775 

debutant S 2686 

2.  Referent IA SSD 2532 

I SSD 2441 

II SSD 2321 

debutant SSD 2077 

3.  Referent IA M 1932 

I M 1862 

II M 1772 

debutant M 1704 

4.  Administrator I M 1840 

II M 1749 

5.  Șofer I M;G 1819 

II M;G 1665 

6.  Muncitor calificat I M;G 1760 

II M;G 1712 

III M;G 1648 

IV M;G 1600 

 

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. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GORJ 
  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre 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 
 

Prin efectul intrării în vigoare a Legii-cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
,,Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean  Gorj și din serviciile publice aflate în 
subordinea acestora, competența stabilirii  nivelului veniturilor salariale revine autorității deliberative în 
ceea ce privește salariile de bază, respectiv ordonatorilor de credite de la nivelul autorității și instituțiilor din 
subordine pentru sporurile, adaosurile, primele, premiile, idemnizațiile care se adaugă, potrivit legii, la 
salariul de bază. 

Limitele  minime și maxime ale veniturilor salariale sunt  stabilite prin lege, în considerarea 
principiului legalității sistemului de salarizare, în sensul că nu pot depăşi, prin raportare la salariul minim 
brut pe țară garantat în plată,  nivelul indemnizaţiei lunare a  vicepreşedintelui consiliului judeţean. 

Sub aspectul legalității proiectului de hotărâre, al temeiurilor de drept și de fapt (nivelul concret al 
salariilor de bază propuse), precizările necesare de ordin juridic și financiar-bugetar se regăsesc în raportul 
de specialitate  al proiectului de hotărâre. 

Strâns legate de aspectele de legalitate ale proiectului de hotărâre sunt elementele de regularitate 
financiară a modului de stabilire a nivelului salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului 
contractual din aparatul de specialitate și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Gorj și de 
întrebuințare a resurselor financiare ale secțiunii de funcționare (cheltuieli de personal) prevăzute în bugetul 
propriu al județului. 

În acest sens, s-a avut în vedere, prin raportare la principiile sistemului de salarizare prevăzut de 
noua lege,  respectarea următorului sistem propriu de reguli la nivelul autorității și serviciilor publice din 
subordine: 

- luarea în considerare a nivelului salariului de bază acordat la plată la nivelul lunii iunie 2017; 
- încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli propriu al 

județului, prin raportare la execuția bugetară evidențiată la nivelul lunii iunie 2017; 
- neafectarea cheltuielilor de capital aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al 

județului pe anul 2017, respectiv a angajamentelor bugetare  aprobate cu această destinație; 
- reîncadrarea personalului prin aprobarea unui nivel al salariului de bază, în vederea stabilirii 

veniturilor salariale lunare  între limitele prevăzute de noua lege a salarizării; 
- reîncadrarea personalului prin raportare la ierarhia funcțiilor prevăzute în nomenclatorul 

funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice autorității și instituțiilor/serviciilor publice din 
subordine. 

Nivelul salariilor de bază avut în vedere se raportează la funcțiile/posturile  publice și contractuale 
(generale și specifice) evidențiate în Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activității fiecărei 
autorități/instituții publice, prin luarea în considerare a principiului ierarhiei funcțiilor, valorificat prin prisma 
elementelor prevăzute în raportul de specialitate. 

Prealabil aprobării de către autoritatea deliberativă a nivelului salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean  Gorj și din serviciile publice aflate în subordine a fost realizată procedura de 
consultare a organizațiilor sindicale, după caz a reprezentanților salariaților, fiind încheiat în acest sens 
Procesul - verbal nr. 9373/27.07.2017. 

Față de cele prezentate, propun spre  adoptare autorității deliberative Proiectul de hotărâre 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, în forma prezentată. 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 
COSMIN-MIHAI POPESCU 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre 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 
 
 

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. 

Pe cale de consecință, prin raportare la nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activității 
specifice fiecărei autorități sau instituții a administrației publice locale, precum și la ierarhia funcțiilor 
deținute, începând cu data de 1 iulie 2017, pentru stabilirea nivelului veniturilor salariale ce se cuvin 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al consiliilor județene și 
instituțiile/serviciile publice din subordinea acestora (familia ocupaţională ,,Administraţie") a devenit 
obligatorie, cu titlu exclusiv, următoarea legislație relevantă: 

Prevederile  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 alin. (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 alin. (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. 

 
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj 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. 

Reglementarea sub această formă a sistemului de salarizare a personalului din autoritățile și 
instituțiile publice locale se circumscrie principiului autonomiei financiare și administrative a autorităților 
locale constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

Principiile generale ale sistemului de salarizare sunt 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; 

act:1653806%20200790357
act:1653806%20200790319
act:1653806%20200790428
act:1653806%20200790299
act:48295%2043226805
act:48295%2043226805
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 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;   
 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. 

În strânsă corelare cu principiile redate mai sus, la elaborarea proiectului de hotărâre privind 
stabilirea nivelului salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine s-a avut în vedere un 
sistem propriu de reguli de natură să asigure respectarea drepturilor salariale recunoscute de legea anterioară 
și care nu contravine dispozițiilor legii noi, pe fondul neangajării unor cheltuieli suplimentare aferente 
secțiunii de funcționare a bugetului consolidat al județului: 
 Astfel, s-au avut în vedere următoarele condiționalități: 

- luarea în considerare a nivelului salariului de bază acordat la plată la nivelul lunii iunie 2017; 
- încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli propriu al 

județului, prin raportare la execuția bugetară evidențiată la nivelul lunii iunie 2017; 
- neafectarea cheltuielilor de capital aferente secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al 

județului pe anul 2017, respectiv a angajamentelor bugetare  aprobate cu această destinație; 
- reîncadrarea personalului prin aprobarea unui nivel al salariului de bază, în vederea stabilirii 

veniturilor salariale lunare  între limitele prevăzute de noua lege a salarizării; 
- reîncadrarea personalului prin raportare la ierarhia funcțiilor prevăzute în nomenclatorul 

funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice autorității și instituțiilor/serviciilor publice din 
subordine. 

Nivelul salariilor de bază avut în vedere se raportează la funcțiile/posturile  publice și contractuale 
(generale și specifice) evidențiate în Nomenclatorul funcțiilor necesare  desfășurării activității fiecărei 
autorități/instituții publice, prin luarea în considerare a principiului ierarhiei funcțiilor, valorificat prin 
prisma următoarelor elemente: 

- natura atribuțiilor care alcătuiesc competența autorității sau instituțiilor publice, delegate spre 
exercitare funcției,  în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică 
locală; 

- exercitarea prerogativelor de funcție publică la nivel de autoritate a administrației publice 
organizată la nivel județean; 

- importanța responsabilităților recunoscute funcției în procesul de valorificare a activităților 
faptice prealabile pregătirii actelor decizionale; 

- nivelul atribuțiilor funcției prin raportare la ierarhia funcțională internă: funcții de conducere la 
nivelul structurilor organizatorice și funcții de execuție; 

- criterii legale de clasificare a funcțiilor publice și contractuale, determinate de nivelul studiilor 
necesare  ocupării funcției, regimul juridic aplicabil funcției publice caracterizat în considerarea distincției 
dintre funcțiile supuse regimului statutar general  (de regulă, funcțiile contractuale) și funcțiile supuse unor 
regimuri speciale, de ex. Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările și completările.     
 Sub aspectul modalității de ordonațare și acordare la plată, sumele ce reprezintă drepturile salariale 
prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre propus spre adoptare sunt lunare, în formă brută şi supuse 
impozitării, potrivit legii, iar salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0. 
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 Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 
0, potrivit prevederilor art. 10 din lege. 
 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). 
 Se impune precizarea, potrivit căreia reîncadrarea și stabilirea drepturilor salariale 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 luna 
iulie 2017, se realizează de către ordonatorii de credite de la nivelul instituțiilor publice, conform 
competențelor stabilite de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare prin raportare la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, sub condiția obligatorie a  
încadrării în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea 
Proiectului de hotărâre 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, în forma 
prezentată. 

 
 

 
Direcţia tehnico-economică, 

dezvoltare regională şi relaţii externe, 
Director executiv, 

                   Stricescu Daniela 

Direcţia juridică 
şi dezvoltarea capacităţii administrative, 

Director executiv, 
Costel Marcău 

 
 
 

Serviciul resurse umane, 
managementul funcţiei publice, IT, 

Şef serviciu, 
Slivilescu Lidia 
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