
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 15 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr.134/05.01.2023; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.146/05.01.2023; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.f) și art.191 alin.(4) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;   

- art.3 alin.(1), art.11 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), anexa nr.VIII, cap.II, lit.A, pct.IV 
din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I. – (1) Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(2) Începând cu luna ianuarie a anului 2023, salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui se stabilesc 
conform anexei nr. 2.” 

 (2) Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 



 
 
Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.III. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui și Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul 
Oficial Local”. 

 
        Vaslui, 18 ianuarie 2023 

 
 

                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
        
 

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  26 voturi  “pentru”,                
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    

 



                 Anexa 

la Hotărârea nr.15/2023

Funcții   de execuție

Nr.crt.                
Nivelul 
studiilor

Salariile de 
bază  - lei  
Gradația 0

Șef cabinet, consilier cabinet președinte
gradul IA S 6.448

Inspector de specialitate 
gradul IA S 6.448
gradul I S 5.096
gradul II S 4.160
gradul debutant S 3.328

Referent, arhivar

treapta IA M 3.432
treapta I M 3.224
treapta II M 3.016
treapta debutant M 3.000

Magaziner M;G 3.016
debutant M;G 3.000

5 Portar M;G 3.000
Șofer

treapta I M;G 3.183
treapta II M;G 3.000

Muncitor calificat
treapta I M;G 3.000
treapta II M;G 3.000
treapta III M;G 3.000
treapta IV M;G 3.000
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Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul de specialitate                                    al Consiliului 
Județean Vaslui
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