
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 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, 



HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2018 
pag. nr. 2 

 
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 

 

 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           
Nr. 26003/13.11.2018 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre 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 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 56509/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
26003/05.11.2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi propune 
aprobarea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul 
propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
Prin reorganizarea care a avut loc în cadrul DGASPC Galaţi şi care a facut obiectul 

modificării organigramei şi a statelor de funcţii aprobate pri Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 222/26.10.2018 s-a înfiinţat în cadrul aparatului propriu de specialitate Secţia 
coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport, prevăzută cu 12 
posturi. 
 Secţia are ca atribuţii principale coordonarea activităţilor privitoare la reparaţiile curente 
pe care le efectuează muncitorii la structurile funcţionale din cadrul instituţiei, marea majoritate 
la centre şi care este necesar să se desfăşoare cu respectarea unor proceduri de lucru, cu 
încadrarea în anumite alocarăți bugetare, etc., organizarea şi derularea în bune condiţii a 
activităţii de transport care are o pondere însemnată în cadrul DGASPC Galaţi deoarece 
asistenţa socială implică multe deplasări pe teren. Pentru parcul auto este necesară urmărirea 
încadrării în baremele de consul reglementate de legislaţie, efectuarea lucrărilor de 
mentenanţă, a reviziilor necesare şi în general urmărirea şi respectarea tuturor prevederilor 
legale referitoare la buna desfăşurarea a circulaţiei pe drumurile publice. 
   Prin acest proiect de hotărâre se propune stabilire coeficienţilor aferenţi salariilor de 
bază pentru patru categorii de posturi contractuale ce se regăsesc în structura secţiei, 
respectiv: şef secţie, inspector de specialitate, referent, muncitor necalificat. 

 
Prin Legea – Cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 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, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean 
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 avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 26003/13.11.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre 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 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 56509/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
26003/05.11.2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi 
propune aprobarea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din 
aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

 
 Prin Legea – Cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 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, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi 
judeţean 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. 
 
 
 
 

Direcţia Economie şi Finanţe, 
Director executiv, 
Stoica George 

 
 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Direcţia Arhitect Şef, 
Arhitect şef, 

Dumitrescu Mărioara   
 
 

 
Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv, 

Cristea Constantin  

 
Serviciul de management al 

resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi 

asigurarea calităţii, 
_____________  

 

 
Serviciul Contencios şi 

probleme juridice, 
_____________ 

 

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


