
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 

2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

- 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; 

- raportul de specialitate nr. 3269/7 februarie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete și 

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

- 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; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

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 

 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



             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.  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 37 

Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa  la Hotărârea  

Consiliului  Județean Alba nr. 37/14 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. 

   

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR  GENERAL, 

            Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU  

 
 


