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H O T Ă R Â R E  
privind  modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița           
nr. 211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018,  
cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 23910/2018-I din 13.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
           - Raportul  nr. 23911/2018-Y  din 13.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
           - Raportul  nr. 24112/2018 - E din 17.12.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 
 - Raportul nr. 24236/2018 - K din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 24173/2018 – O din 17.12.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11, 
art. 12 alin. (1), art. 38 alin.(3) lit. a), e) și f) și anexa 8, cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A, 
pct. IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice;   
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937 din 07.12.2018  pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară  garantat în plată; 

- prevederile art. 91 alin. (1)lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211/19.12.2017 privind 
stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din serviciile publice din 
subordine, începând de la data de 01.01.2018, 
          - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/19.02.2018 privind 
modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii publici și personalul 
contractual din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din 
serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în vederea 
elaborării actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 - 87 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017, 
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 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I  Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi completează după cum urmează: 
 

Funcția             Salariul de bază pentru funcțiile:                                                                                                                                                      

  

de 
conducere                       

de execuție                                                                                                                                                                      
       

   -lei- -lei-        

1 2 3 4 5 6 7 8        

    Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5        

Auditor superior  6000 6450 6773 7111 7289 7471        

Auditor asistent   4000 4300 4515 4741 4859 4981        

muncitor calificat II   2100 2258 2371 2490 2552 2616        

Îngrijitor    2100 2258 2371 2490 2552 2616        

 
 Art.II  Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:    
 

Funcția             Salariul de bază pentru funcțiile:                                                                                                                                                      

  

de 
conducere                       

de execuție                                                                                                                                                                      
       

   -lei-  -lei-        

1 2 3 4 5 6 7 8        

    Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5        

Îngrijitor    2100 2258 2371 2490 2552 2616        

                 

Art.III  Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează: 

 

Funcția             Salariul de bază pentru funcțiile:                                                                                                                                                      

  

de 
conducere                       

de execuție                                                                                                                                                                      
       

  
 -lei-  -lei-        

1 2 3 4 5 6 7 8        

    Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5        
Garderobier(muncitor 
calificat)   2100 2258 2371 2490 2552 2616 
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Art.IV  Se împuternicește ordonatorul principal/terţiar de credite să emită actele 

administrative de stabilire a salariilor de bază ale personalului, conform modificărilor 
prevăzute la art. I – III. 

 
Art.V  Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. VI Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 

direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 
 
 

                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                                  Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                             Adrian –Robert IONESCU 
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