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H O T Ă R Â R E  
 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 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8239 din 25.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 1499 din 19.07.2017 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 -adresa nr. 8130 din 18.07.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 -procesul-verbal de consultare încheiat cu Sindicatul Sed Lex și cu reprezentanţii 
salariaţilor din Consiliul Judeţean Ialomiţa nr. 8252 din  25 .07.2017; 
           - Raportul  nr. 8253  din 25.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
           - Raportul  nr. 8347 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 
 - Raportul nr. 8397 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 8335 din 27.07.2017 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.(2) lit. a) și b) și anexa VIII, 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 art. 91 alin. (1)lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 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.1 Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
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 Art. 3 Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, conform anexei nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 4 Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2017 se menţin în plată, la nivelul 
acordat pentru luna iunie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul 
sporurilor, primelor și celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, 
în măsura în care acesta ocupă aceeași funcţie și își desfășoară activitatea în aceleași 
condiţii, în cazul următoarelor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al 
Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană ,,Ștefan 
Bănulescu” Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pentru personalul neprevăzut 
la art. 3 din prezenta hotărâre. 
   
 Art. 5 Se împuternicește ordonatorul principal/terţiar de credite să emită actul 
administrativ de actualizare a salariilor de bază în situaţiile ocupării unui post vacant sau a 
modificării tranșei de vechime în muncă. 
 
  Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
precum și instituţiilor menţionate la art. 2, art. 3 și art. 4 din prezenta, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                    Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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