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INFORMARE PRIVIND INDEMNIZAŢIILE / SALARIILE AFERENTE FUNCŢIILOR PERSONALULUI  
PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI (septembrie 2021) 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: 
“Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 
31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce 
intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele: a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de 
bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, 
compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; c) valoarea anuală a 
voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora; d) valoarea 
anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; e) 
orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; f) orice informaţii cu privire la posibile 
limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.”. Redăm în continuare lista funcţiilor care intră în categoria personalului plătit din 
fonduri publice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, cuprinzând informaţiile precizate: 

DENUMIREA FUNCŢIEI Coeficient Indemnizaţie 
lunară/Salariu de 
bază (brut)- lei 

Majorări /  sporuri (şi baza legală a acordării acestora) 
(brut) 

 
A. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ    
- PREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN 
GALAŢI 

9 18720  4275 lei (majorare de 25% a indemnizaţiei lunare pentru 
preşedinţii consiliilor judeţene care implementează proiecte 
finanţate din fonduri europene nerambursabile – art. 16 alin. (2) 
din Legea nr. 153/2017). 

- VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI 

8 16640  3800 lei (majorare de 25% a indemnizaţiei lunare pentru 
preşedinţii consiliilor judeţene care implementează proiecte 
finanţate din fonduri europene nerambursabile – art. 16 alin. (2) 
din Legea nr. 153/2017). 

- CONSILIERI JUDEŢENI  1872  art. 40 din Legea nr. 153/2017. 
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B. FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE    
- Secretar al judeţului Gr. II 8 16640   
- Arhitect şef Gr. II 7,580 16640   
- Director executiv Gr. II 6,480 14904  
- Director executiv adjunct Gr. II 6,000 13800   
- Şef serviciu Gr. II 5,750 13225   
- Şef serviciu Gr. I      5,550            12377 
 
C. Funcţii publice de execuţie     
Auditor grad superior     
– gradaţia 5 4,894 11256   
Auditor grad principal    
– gradaţia 2 3,502 8055  
Consilier / Consilier juridic grad superior     
– gradaţia 3 4,189 9341  
– gradaţia 4 4,293 9874  
– gradaţia 5 4,401 10122 836 lei (majorare de 10% din salariul de bază, aferentă 

exercitării activităţii CFP, la nivelul lunii decembrie 2018) 
Consilier / Consilier juridic grad principal     
– gradaţia 2 2,880 6624  
– gradaţia 3 3,024 6955  
– gradaţia 5 3,177 7307  
Consilier / Consilier juridic grad asistent     
– gradaţia 2 2,164 4977  
– gradaţia 3 2,272 5226  
Referent grad superior     
– gradaţia 5 2,799 6438  
D. FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE    
Consilier Cabinet Preşedinte    
– gradaţia 2 4,515 10385  
- gradaţia 3 4,740 10902  
– gradaţia 5 4,980 11454  
Consilier, inspector de specialitate, gradul IA    
- gradaţia 3 4,740 10902  
– gradaţia 5 4,980 11454  
Consilier, inspector de specialitate, gradul I    
- gradaţia 2 3,502 8055  
-gradaţia 3 3,677 8457  
– gradaţia 5 3,864 8887  



 

Consilier, inspector de specialitate, gradul II    
– gradaţia 4 2,931 6741  
-gradaţia 5 3,004 6909  
Consilier, inspector de specialitate, debutant    
– gradaţia 0 2,068 4756  
Referent IA    
– gradaţia 5 2,748 6320  
Administrator I    
– gradaţia 5 2,705 6222  
Paznic    
– gradaţia 5 2,017 4639  
Şofer I    
-gradaţia 3 1,880 4324  
– gradaţia 4 1,926 4430  
– gradaţia 5 1,975 4543  

 
La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, se acordă o majorare de salariu de până la 50% personalului nominalizat 

în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, în baza prevederilor următoarelor acte normative şi administrative:  
- Legea – Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: art. 16 alin. (1,2).  
- Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara 
organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri 
europene nerambursabile. 
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 521/12.12.2018 privind aprobarea criteriilor de acordare a procentului de ma jorare a 
indemnizaţiilor lunare ale Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi a salariilor personalului nominalizat în echipele 
de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 
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