
 

HOTĂRÂREA NR. 237      
 din 29 noiembrie 2018 

 

privind: stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual 
din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26003/13.11.2018 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 56509/05.11.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
26003/05.11.2018;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 222/26.10.2018 
privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Având în vedere Procesul verbal nr. 58059/12.11.2018 privind consultarea organizaţiei 
sindicale reprezentative la nivel de unitate şi a reprezentanţilor salariaţilor; 

Având în vedere prevederile art. 10, art. 11, precum şi ale anexei nr. VIII, Capitolul II, 
Lit. A, Secţiunea IV din Legea – Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul 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 personalul 
contractual din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de execuţie, este prevăzut în 
anexă 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.  

(3) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de conducere conţine gradaţia 
aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(4) Determinarea salariului de bază se face prin înmulţirea coeficienţilor din anexă 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 comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                Ionel Coca 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                     SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./12.11.2018                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
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Anexă 

 
Coeficienţi aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 
 

a) Funcţii de conducere 
 
Nr. 
crt. 

funcţie Nivel 
studii 

Coeficient 

Gr.l Gr.ll 

1. Şef secţie S 4,04 4,23 

 
 
 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 
 

Nr. 
crt. 

funcţie Nivel  
studii 

Coeficient 

1. Inspector de specialitate lA S 2,29 

Inspector de specialitate l S 2,10 

Inspector de specialitate ll S 1,92 

Inspector de specialitate debutant S 1,45 

2. Referent lA M 1,48 

Referent l M 1,45 

Referent ll M 1,43 

Referent debutant M 1,40 

3. Muncitor necalificat l M,G 1,45 

Muncitor necalificat ll M,G 1,40 

 

 


