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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr. 3919 din 09.03.2021 

Lista funcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice şi nivelul 
câştigurilor salariale brute ale acestora 

Funcţia Indemnizaţie/ 
Salariul de 

bază 

Indemnizație 
25% 

implementare 
proiecte fonduri 

europene 
nerambursabile 

Indemnizaţi
e pentru 

titlul 
ştiinţific de 

doctor 

Majorare 
pentru 

exercitarea 
activității de 

control 
financiar 
preventiv 

Valoarea lunară 
a indemnizaţiei 

de hrană 

Observatii 
 

Preşedinte 
 

18720 4680     

Vicepreşedinte 
 

16640 4160     

Administrator public 
 

19693    347 Vacant 

Secretarul general al 
judeţului 

16000  950  347  

Arhitect şef al judeţului 
 

10754    347  

Director executiv 10406    347  
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Director executiv 
 

10406   1041 347  

Şef serviciu 
 

9019    347  

Şef serviciu 
 

9019   902 347  

Şef birou 
 

8673    347  

Auditor superior 
 

7006    347  

Consilier juridic, grad 
profesional asistent, 
gradaţia 0 

4759    347  

Consilier juridic, grad 
profesional asistent, 
gradaţia 1 

5116    347  

Consilier juridic, grad 
profesional asistent, 
gradaţia 2 

5372    347  

Consilier juridic, grad 
profesional principal, 
gradaţia 3 

6111    347  

Consilier juridic, grad 
profesional superior, 
gradaţia 4 

6768    347  

Consilier, grad profesional 
asistent, gradaţia 0 

4759    347  

Consilier, grad profesional 
asistent, gradaţia 1 

5116    347  
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Consilier, grad profesional 
asistent, gradaţia 2 
 

5372    347  

Consilier, grad profesional 
asistent, gradaţia 3 
 

5641    347  

Consilier, grad profesional 
principal, gradaţia 2 
 

5820    347  

Consilier, grad profesional 
principal, gradaţia 3 
 

6111    347  

Consilier, grad profesional 
principal, gradaţia 5 
 

6421    347  

Consilier, grad profesional 
superior, gradaţia 3 
 

6601    347  

Consilier, grad profesional 
superior, gradaţia 4 

6768   677 347  

Consilier, grad profesional 
superior, gradaţia 4 

6768    347  

Inspector, grad 
profesional superior, 
gradaţia 4 

6768    347  

Consilier, grad profesional 
superior, gradaţia 5 

6938   694 347  

Consilier, grad profesional 
superior, gradaţia 5 

6938    347  
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PERSONAL          
CONTRACTUAL 

FUNCŢIA 

 
 
 

Salariul de 
bază 

  
Indemnizaţi

e pentru 
titlul 

ştiinţific de 
doctor 

 
Majorare 

pentru 
exercitarea 

activității de 
control 

financiar 
preventiv 

 
Valoarea 
anuală a 
indemnizaţiei 
de hrană 

 

Şef serviciu 
 

8200    347  

Inspector de specialitate 
grad profesional II, 
gradaţia 0 

3847    347  

Inspector de specialitate 
grad profesional II, 
gradaţia 2 

4343    347  

Inspector de specialitate 
grad profesional I, 
gradaţia 1 

4436    347  

Inspector de specialitate 
grad profesional I, 
gradaţia 2 

4658    347  

Inspector de specialitate 
grad profesional I, 
gradaţia 4 

5014    347  

Inspector de specialitate 
grad profesional I, 
gradaţia 5 

5140    347  

Inspector de specialitate 8000    347  
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grad  
profesional IA, gradaţia 5 
Referent, grad profesional 
IA, gradaţia 3 

4090    347  

Referent, grad profesional 
IA, gradaţia 5  

4298    347  

Muncitor calificat, grad 
profesional I, gradaţia 5 

3450    347  

Îngrijitor grad profesional 
I, gradaţia 5 

3308    347  

Şofer, grad profesional I, 
gradaţia 5 

3346    347  

Consilier, cabinet 
vicepreşedinte, gradaţia 0 

6422    347  

Consilier, cabinet 
preşedinte, gradaţia 2 

7250    347  

Consilier, cabinet 
preşedinte, gradaţia 3 

7613    347  

Consilier, cabinet 
preşedinte, gradaţia 4 

7804    347  

 
Notă: 
Salariile de bază ale personalului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj sunt stabilite prin hotărâre a consiliului județean 

conform art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017.  
       Conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 

decembrie 2018 ordonatorii de credite acordă lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime 
brute pe ţară garantate în plată. Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor este 50% din salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, așa cum prevede art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017.   
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Indemnizațiile lunare ale președintelui și vicepreședinților consiliului județean sunt majorate cu 25% pe perioada în care 
instituția  implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile conform art. 16 alin. (2)  din Legea-cadru nr. 
153/2017, cuantumul indemnizațiilor lunare din tabel reprezentând sumele majorate. 

Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către, preşedintele consiliului judeţean, în condiţiile legii, 
în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul 
salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia vicepreşedintelui consiliului 
judeţean, după caz, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2).», conform  Legii nr. 79/2018. 

Nivelul veniturilor salariale sunt stabilite fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei  de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean,  exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi 
cheltuieli.     
         

  PREŞEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                     Dinu Iancu-Sălăjanu                                                                                                                             Dr. Cosmin-Radu Vlaicu 

        

 

 

Întocmit: 

                                                                                                                                                             Şef  serviciu 

  Butaș Dorel-Marius 

 
 
DJAL/SRUSO/Copceac Pompilia-Mirela /1 ex. 


