
 
 

 HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din ___________________ 2017 

 

privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din 
cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6353/20.07.2017 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calitătii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6317/20.07.2017 către 
Sindicatul Independent “Consiliul Judeţean Galaţi”; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6318/20.07.2017 către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6319/20.07.2017 către Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 10, 11, 13, 38 alin. (2) lit. (b,c), ale anexei nr. VIII, 
Capitol I, Lit. A, Secţiunea III, Capitolul II, Lit. A, Secţiunea IV şi ale anexei nr. IX din  Legea – 
Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. (1) Se stabilesc coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se stabilesc coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 (3) Se stabilesc coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici din 
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, conform anexei 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de execuţie, este prevăzut în 
anexe la nivelul gradaţiei 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin 
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 cu procentele aferente tranşelor de vechime. 
 (5) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de conducere conţine 
gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 
 (6) Determinarea salariului de bază se face prin înmulţirea coeficienţilor din anexe cu 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se adaugă 
corespunzător gradaţia aferentă tranşei de vechime. 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.   

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate 

  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Paul Puşcaş            
  Coca Ionel                                                                                                                                                                                 SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./20.07.2017                                                                                                                                                                                   Coca Ionel 
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Anexa 1 

 
A. Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

a) Funcţii publice de conducere 
Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel 
studii 

Coeficient 

Gr. I Gr. II 

1. Secretar al judeţului S 7,750 8,000 
2. Arhitect-şef S 7,000 7,580 
3. Director executiv S 6,230 6,480 
4. Director executiv adjunct S 5,800 6,000 
5. Şef serviciu S 5,500 5,750 
 
b) Funcţii publice generale de execuţie 
Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel  
studii 

Coeficient 

1. Auditor, grad profesional superior S 3,931 
Auditor, grad profesional principal S 3,103 
Auditor, grad profesional asistent S 2,282 

2. Consilier, consilier juridic, grad profesional superior S 3,534 
Consilier, consilier juridic, grad profesional principal S 2,551 
Consilier, consilier juridic, grad profesional asistent S 1,917 
Consilier, consilier juridic, grad profesional debutant S 1,324 

3. Referent, grad profesional superior M 2,248 
Referent, grad profesional principal M 2,200 
Referent, grad profesional asistent M 2,189 
Referent, grad profesional debutant M 2,000 

 
 

B. Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

 
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 

Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel  
studii 

Coeficient 

1. Consilier Cabinet Preşedinte  4,000 
2. Consilier, inspector de specialitate, gradul IA S 4,000 

Consilier, inspector de specialitate, gradul I S 3,103 
Consilier, inspector de specialitate, gradul II S 2,413 
Consilier, inspector de specialitate, debutant S 2,068 

3. Referent IA M 2,206 
Referent, I M 2,137 
Referent, II M 2,000 
Referent, debutant M 1,862 

4. Administrator I M 2,172 
Administrator II M 1,965 

5. Magaziner M;G 1,862 
Magaziner, debutant M;G 1,724 

6. Paznic M;G 1,620 
7. Şofer I M;G 1.586 

Şofer II M;G 1,517 
8. Muncitor calificat I M;G 1,172 

Muncitor calificat II M;G 1,137 
Muncitor calificat III M;G 1,069 
Muncitor calificat IV M;G 1,000 
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Anexa 2 

 
Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

a) Funcţii publice de conducere 

Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel 
studii 

Coeficient 

Gr. I Gr. II 

1. Director general S 5,267 5,517 

2. Director general adjunct S 4,681 4,931 

3. Şef serviciu S 3,581 3,731 

4. Şef birou S 3,375 3,525 

 
 

b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel  
studii 

Coeficient 

1. Consilier, consilier juridic, grad profesional superior S 2,179 

Consilier, consilier juridic, grad profesional principal S 1,482 

Consilier, consilier juridic, grad profesional asistent S 1,182 

Consilier, consilier juridic, grad profesional debutant S 1,103 

3. Referent de specialitate, grad profesional superior SSD 1,417 

Referent de specialitate, grad profesional principal SSD 1,275 

Referent de specialitate, grad profesional asistent SSD 1,158 

Referent de specialitate, grad profesional debutant SSD 1,069 

4. Referent, grad profesional superior M 1,296 

Referent, grad profesional principal M 1,200 

Referent, grad profesional asistent M 1,149 

Referent, grad profesional debutant M 1,000 
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Anexa 3 

 
Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul  

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 
 

a) Funcţii publice de conducere 

Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel 
studii 

Coeficient 

Gr. I Gr. II 

1. Director executiv S 3,750 4,000 

2. Director executiv adjunct S 3,250 3,500 

3. Şef serviciu S 3,045 3,075 

4. Şef birou S 2,986 3,016 

 
 

b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. 
crt.  

Funcţie Nivel  
studii 

Coeficient 

1. Consilier, consilier juridic, inspector, grad profesional superior S 2,179 

Consilier, consilier juridic, inspector, grad profesional principal S 1,365 

Consilier, consilier juridic, inspector, grad profesional asistent S 1,179 

Consilier, consilier juridic, inspector, grad profesional debutant S 1,103 

2. Referent, grad profesional superior M 1,296 

Referent, grad profesional principal M 1,200 

Referent, grad profesional asistent M 1,150 

Referent, grad profesional debutant M 1,000 
 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. 6353/20.07.2017 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din 

cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 
Prin Legea – Cadru nr. 153/2017 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

492/28.06.2017, s-a reglementat sistemul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din acest act normativ: „Dispoziţiile prezentei legi 

se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia 
Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, 
alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea 
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetele fondurilor speciale;[…]”. 

Art. 3 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede: „Gestionarea sistemului de salarizare a 
personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite”. 
 Art. 11 din acelaşi act normativ prevede: “(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. (2) 
Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. (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. 
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu 
respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice 
funcţionarilor publici şi personalului contractual.” 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre 
principalele categorii de atribuţii ale consiliului judeţean se referă la „organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
Coca Ionel                                                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./20.07.2017                                                                                                                                                                Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                 Nr.6353/20.07.2017 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din 
cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.  

Prin Legea – Cadru nr. 153/2017 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
492/28.06.2017, s-a reglementat sistemul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din acest act normativ: „Dispoziţiile prezentei legi 
se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia 
Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, 
alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea 
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetele fondurilor speciale;[…]”. 

Art. 3 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede: „Gestionarea sistemului de salarizare a 
personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite”. 
 Art. 11 din acelaşi act normativ prevede: “(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. (2) 
Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 
VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. (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. 
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu 
respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice 
funcţionarilor publici şi personalului contractual.” 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre 
principalele categorii de atribuţii ale consiliului judeţean se referă la „organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 
Serviciul contencios şi 

probleme juridice, 
_______________ 

Şef serviciu  
Coca Ionel  

Coca Ionel                                                                                                                                                          SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./20.07.2017                                                                                                                                                              Coca Ionel 


