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Nr. 5151 din 20.03.2023 

 

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 

Indemnizaţie 
pentru titlul 
ştiinţific de 

doctor 

Majorare pentru 
exercitarea 

activității de 
control financiar 

preventiv 

Valoarea 
lunară a 

indemnizaţiei 
de hrană 

Indemniz
ație 
10% 

ședință 
A.T.O.P. 

Vouchere 
de vacanță 

aferente 
anului 
2023* 

Preşedinte 18720 4680    1870  
Vicepreşedinte 16640 4160      
Administrator public 18600    347  1450 
Secretarul general al 
judeţului 

16400  950  347  1450 

Arhitect şef al judeţului 13800    347  1450 
Director executiv 12600    347  1450 
Director executiv 12600   1041 347  1450 
Şef serviciu 10920    347  1450 
Şef serviciu 10920   902 347  1450 
Şef birou 10500    347  1450 
Auditor grad profesional 8458    347  1450 
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superior, gradaţia 5   
Auditor grad profesional 
superior, gradaţia 4 

8251    347  1450 
 

Consilier juridic, grad 
profesional principal, 
gradaţia 2 

7050 
 

   347  1450 
 

Consilier juridic, grad 
profesional superior, 
gradaţia 3 

7995 
 
 

   347 
 

 1450 
 

Consilier juridic, grad 
profesional superior, 
gradaţia 5 

8400 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional debutant, 
gradaţia 0 

5338    347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional debutant, 
gradaţia 2 

6026    347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional asistent, 
gradaţia 0 

5765 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad  
profesional asistent, 
gradaţia 2 

6508 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional asistent, 
gradaţia 4 

7005 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional principal, 
gradaţia 2 

7050 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional principal, 
gradaţia 3 

7403    347  1450 
 

Consilier, grad 7589    347  1450 
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profesional principal, 
gradaţia 4 

  

Consilier, grad 
profesional superior, 
gradaţia 2 

7614 
 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional superior, 
gradaţia 3 

7995 
 

   347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional superior, 
gradaţia 4 

8195 
 

   347  1450 
 

Inspector, grad 
profesional superior, 
gradaţia 5 

8400    347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional superior, 
gradaţia 5 

8400 
 

  694 347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional superior, 
gradaţia 5 

8400 
 

  677 
 

347  1450 
 

Consilier, grad 
profesional superior, 
gradaţia 5 

8400 
 

   347  1450 
 

Referent , grad 
profesional superior, 
gradația 5 

6462    347  1450 

PERSONAL          
CONTRACTUAL 

FUNCŢIA 

 
Salariul de bază 

 Indemnizaţie 
pentru titlul 
ştiinţific de 

doctor 

Majorare pentru 
exercitarea 

activității de control 
financiar preventiv 

Valoarea 
anuală a 

indemnizaţiei 
de hrană 

  

Director executiv 11000    347  1450 
Şef serviciu 9020    347  1450 
Inspector de specialitate 
II, gradaţia 1 

4550    347  1450 
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Inspector de specialitate 
II, gradaţia 4 

5143    347  1450 
 

Inspector de specialitate 
I, gradaţia 2 

5124    347  1450 
 

Inspector de specialitate  
I, gradaţia 5 

5654  950  347  1450 
 

Referent IA, gradaţia 3 4701    347  1450 
Referent IA, gradaţia 4 4819    347  1450 
Referent IA, gradaţia 5 4940    347  1450 
Muncitor calificat I, 
gradaţia 5 

4361    347  1450 

Îngrijitor I, gradaţia 3 3432    347  1450 
Îngrijitor I, gradaţia 5 3606    347  1450 
Şofer I, gradaţia 5 4827    347  1450 
Şofer I, gradaţia 3 4594    347  1450 
Consilier, cabinet 
vicepreşedinte, gradaţia 1 

7594    347  1450 
 

Consilier, cabinet 
vicepreşedinte, gradaţia 2 

7974    347  1450 
 

Consilier, cabinet 
preşedinte, gradaţia 4 

8583    347  1450 
 

Consilier, cabinet 
preşedinte, gradaţia 5 

8798  950  347  1450 
 

 
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.  

*Cuantumul acordat salariaților sub forma voucherelor de vacanță se stabilește de către angajator, în condițiile legii, proporțional cu perioada de 
exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.            

  

 

 PREŞEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

                     Dinu Iancu-Sălăjanu                                                                                                                              Dr. Cosmin-Radu Vlaicu 

 

 

Întocmit: 

                                                                                                                                                              Şef  serviciu 

        Butaș Dorel-Marius 

 
 
 
 
 
 
DJAL/SRUSO/Trestian Camelia Olimpia /1 ex. 


