
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr.9  
din 28 ianuarie 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 2018 
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului 

judeţean 
 

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 847 din 19.01.2021 a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Sălaj; 
- raportul de specialitate nr. 848 din 19.01.2021 al Direcţiei juridice şi administraţie 

locală; 
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 

11, și anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1. Se modifică punctul B. Salarizarea personalului contractual, din Anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor 
servicii publice din subordinea Consiliului judeţean, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 
2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judeţean, 
rămân neschimbate. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:   
          -   Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj; 
          -   Direcţia juridică şi administraţie locală; 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Preşedintele Consiliului judeţean; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 

 
 

PREŞEDINTE,                                                       Contrasemnează: 
                                                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Dinu Iancu-Sălăjanu 
                    Cosmin-Radu Vlaicu  



Anexa   
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.9 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din 
subordinea Consiliului judeţean 

 
 

B. Salarizarea personalului contractual 
 

a)  Salarii de bază pentru funcțiile de conducere 
  

Nr 
Crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariul  
de bază 

1 Director  S 10000 
2 Șef serviciu S   8200 

 
NOTĂ: 
    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel 
maxim. 
 

b) Salarii de bază pentru funcțiile de execuție pe grade și trepte profesionale 
 

Nr 
Crt. 

Funcția gradul profesional Nivelul 
studiilor 

Salariul  
de bază 

1 Inspector de specialitate 
 

gradul IA S 6422 
gradul I S 4126 
gradul II S 3847 
debutant S 3578 

2 Referent, inspector 
 

gradul IA M 3450 
gradul I M 3163 
gradul II M 2947 
debutant M 2804 

3 Șofer treapta I M;G 3373 
4 Muncitor calificat treapta I M;G 2768 

treapta II M;G 2651 
treapta III M;G 2607 

5 Ingrijitor treapta I M;G 2655 
 

NOTĂ: 
1. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1 - 5 se determină de președintele Consiliului Județean Sălaj prin dispozitie 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 . 

2. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit 
nivelului studiilor se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul preşedintelui 
consiliului judeţean. 
 


