
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 

Luând în dezbatere: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 

funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- solicitarea nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

            Luând în considerare minuta nr. 2835 din 5 februarie 2020 privind consultarea 

organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, organizată pentru stabilirea salariilor de 

bază ale personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 

ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

  - art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

             Art. 1. Se stabilesc, începând cu luna februarie 2020, salariile de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este 

inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la 

gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin 

majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2019 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 



 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare 

bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.   

                   

                                                        Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 31 

Alba Iulia,  7  februarie 2020 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare:  

- Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii de 

specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

 Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



Anexa  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului  Județean Alba nr. 31/7 februarie 2020 

 

 

 

 

SALARIZAREA 

        personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 

ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Salariile de 

bază 

1 Şef serviciu S 9113 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim 

 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Salariile de 

bază 

Gradația 0 

1 Auditor 

gradul I A S 5910 

gradul I S 5323 

gradul II S 4734  

2 
Expert, inspector de 

specialitate 

gradul I A S 5374 

gradul I S 4839 

gradul II S 4304 

debutant S 3746 

3 Consilier juridic 

gradul I A S 5374 

gradul I S 4839 

gradul II S 4304 

debutant S 3746 

4 

Tehnician-economist, 

inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

gradul I A SSD 4594 

gradul I SSD 4170 

gradul II SSD 3724 

debutant SSD 3278 

5 
Referent, arhivar, referent 

casier 

IA M 3345 

I M 3167 

II M 3011 

debutant M 2810 

6 

Stenodactilograf, 

secretar-dactilograf, 

dactilograf 

IA M 3256 

I M;G 3055 

debutant M;G 2854 

7 Secretar 
 M;G 3055 

debutant M;G 2854 



8 Şef depozit 
I M 3568 

II M 3256 

9 Casier, magaziner 
 M;G 3256 

debutant M;G 3055 

10 
Portar, paznic, 

manipulant bunuri 
 M;G 2854 

11 Muncitor calificat 

I M;G 3256 

II M;G 3055 

III M;G 2854 

IV M;G 2676 

12 Muncitor necalificat 

I M;G 2520 

II - fără 

sporuri 
M;G 2230 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) 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 nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

   

                                                        Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 3184/7 februarie 2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  

personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV  

din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit  

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

   I. Expunere de motive 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 a solicitat 

majorarea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din 

administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, menţionând că cheltuielile de personal rezultate din majorarea salariilor se suportă din 

veniturile spitalului, exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba.  

În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 14 din 16 ianuarie 2019, 

în cursul lunii februarie 2020, comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia 

sindicală reprezentativă la nivel de unitate, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

în vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost 

prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, a avut loc în data de 5 februarie 2020.  

În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 

administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din  Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

2893/05.02.2020. 

 

   II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2019 au fost stabilite 

salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8 din 31 ianuarie 2020 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 



 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2020  

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi 

propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului 

judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  

31 din 7 februarie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                      Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 3186/7 februarie 2020 

 

 

Către 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Domnului director executiv – Marian Florin AITAI 

şi BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A 

pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de  7 februarie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de  14 februarie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 31/7 februarie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

      - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă 

funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- solicitarea nr. 1667 din 15 ianuarie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 1175 din 16 ianuarie 2020 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Dezvoltare și Bugete 

Biroul resurse umane  

Nr.  3269/07.02.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

  

Potrivit art. 7 lit. a din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma 

de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, 

gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul 

lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, 

premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei 

categorii de personal din sectorul bugetar. 

Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a … consiliului judeţean … în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la 

nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”, urmând ca sporurile și celelalte 

componente ale salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu 

respectarea prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără 

a depăși nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea 

prevederilor art. 25 alin 2 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din sistemul 

sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 

inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator 

principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a indemnizaţiilor 

lunare, după caz” 

Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului 

contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în 

anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 1667/15 ianuarie 2020 conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, solicită majorarea salariilor pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice 

din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, menţionând că cheltuielile de personal rezultate din majorarea salariilor se suportă din 

veniturile spitalului, exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba.  

Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31 din 7 februarie 2020 s-a propus stabilirea 

nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ierarhizarea acestor funcții. 

Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea - cadru nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel 

încât să se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în 

gradații. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de salarizare și a criteriilor 

generale de ierarhizare a posturilor din lege, precum și a ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele 

funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia funcțiilor în cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia. 

Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 

administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017, sunt 



stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de conducere în salariile 

de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, 

grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care 

gradaţia este inclusă în salariul de bază.  

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 

condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu 

cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt 

la gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în 

muncă la nivel maxim.  

Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu încadrarea 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.  

 

 

 

   Director executiv,      Șef birou, 

Marian Florin AITAI    Horațiu Zaharia SUCIU 

 

 

 

 

 

 

 

  Întocmit, 
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