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CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.127/05.01.2023 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia 
ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 

Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.127/05.01.2023; 
- adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui nr.31793/15.12.2022; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.145/05.01.2023; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, 

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

în conformitate cu: 
- 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.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.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională 
”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența 
Persoanelor 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 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I. – (1) Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din 
familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 
Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.1. - (1) Începând cu luna ianuarie a anului 2023, salariile de bază pentru 
funcționarii publici din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui se 
stabilesc conform anexei nr. 1. 



(2) Începând cu luna ianuarie a anului 2023, salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui se stabilesc 
conform anexei nr. 2.” 

(2) Anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre înlocuiesc 
anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia 
ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 
Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul 
contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, 
rămân neschimbate. 

Art.III. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui. 

Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, 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, ________________ 2023 

 
 

             PREŞEDINTE, 
                     Dumitru Buzatu 
 

                                                                                 Avizat pentru legalitate: 
            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                        Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 

                                                                   Direcția Administrație Publică, 
 Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 

  și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                                  Director executiv, 
                                                                  Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 



la Hotărârea nr. _______/2023

a) Funcții publice de conducere

Gradul I Gradul II

1 S 12.480 12.917

2 S 10.712 11.045

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

b) Funcții publice de execuție

Nr.
crt.                

Nivelul 
studiilor

Salariile de 
baza  - lei  
Gradatia 0

grad profesional superior S 6.615

grad profesional principal S 4.493

grad profesional asistent S 3.557

grad profesional debutant S 3.000

grad profesional superior M 3.599

FUNCȚIA

Director executiv  

Șef birou

FUNCȚIA

2

Anexa nr. 1

Nivelul 
studiilor

Nr.
crt.                

Salariile de bază  - lei

Consilier, consilier achiziții publice,
consilier juridic, inspector

Referent

1

Salariile de bază pentru funcționarii publici 

din  cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui



Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. _______/2023

Funcții contractuale de execuție

Nr.
crt.                

Nivelul 
studiilor

Salariile de 
baza  - lei  
Gradatia 0

grad profesional IA S 5.637

grad profesional IA S 4.930

grad profesional II S 4.036

treaptă profesională IA M 3.412
3 M;G 3.000

treaptă profesională I M;G 3.183
treaptă profesională II M;G 3.000

5
treaptă profesională I M;G 3.183
treaptă profesională II M;G 3.058
treaptă profesională III M;G 3.000
treaptă profesională IV M;G 3.000

Referent

4
Îngrijitor
Șofer

Muncitor calificat

Salariile de bază pentru personalul contractual

din  cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui

FUNCȚIA

1 Consilier, inspector de specialitate

2



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.127/05.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 

nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului 

Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui,  
cu modificările și completările ulterioare 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Proiectul de hotărâre este elaborat ca urmare a înaintării de către conducerea Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui a adresei nr. 31793/15.12.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 19820/19.12.2022, în conformitate cu prevederile art.11 din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare și potrivit Hotărârii Guvernului României nr.1447/2022 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară  garantat în plată. Astfel, potrivit 
acestei hotărâri, începând cu 01.01.2023, salariul minim brut pe țară garantat în plată în 
vigoare este stabilit la 3.000 lei lunar.  

În acest context legislativ, se impune stabilirea salariilor de bază corespunzătoare 
gradației 0 de vechime pentru funcțiile publice și în regim contractual de execuție, 
prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din 
familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 
Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, care au un salariu de 
bază mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare stabilit, și anume 
pentru funcția publică de consilier, grad profesional debutant și pentru funcțiile în regim 
contractual de îngrijitor, șofer - treapta profesională II,  muncitor calificat – treapta 
profesională III și IV. 

Precizăm faptul că, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea-cadru amintită mai sus, 
gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se 
asigură de fiecare ordonator de credite. Salariile de bază plus celelalte elemente ale 
salariului brut ce urmează a fi stabilite trebuie să se încadreze în sumele aprobate cu această 
destinație în bugetul propriu. De asemenea, menționăm că, potrivit art.11 alin.(4) din Legea-
cadru nr. 153/2017, actualizată, acestea nu pot depăși indemnizația lunară a 
vicepreședintelui consiliului județean. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem stabilirea salariilor de bază pentru funcția 
publică și personalul contractual din cadrul Direcție Județene de Evidență a Persoanelor 
Vaslui, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 1.108 lei/lună, sumă care va fi 
prevăzută în bugetul anului 2023.  
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, anexele nr. 1 și nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” 
din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu 



modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele care fac parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este 

cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

După adoptare, hotărârea va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui în 
vederea aducerii la îndeplinire, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane al 
Consiliului Județean Vaslui. 

Totodată, hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu - secțiunea „Monitorul Oficial 
Local”. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună 
inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru 
personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Serviciul Managementul Resurselor Umane 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în 
vederea supunerii acestuia spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru  Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr.145/05.01.2023 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  

nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și  
pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul  

Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui,  
cu modificările și completările ulterioare 

 
 
        În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a 
analizat Proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul 
contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, în 
raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat 
următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/stabilire salarii de 
bază; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din 
cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare, are un impact financiar de 1.108 lei/lună, 
sumă care va fi prevăzută în bugetul anului 2023; 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.) și terțiară (hotărâri ale consiliului județean) în limitele și în a 
căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin 
proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv 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.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.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională 



”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența 
Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, anexele 
nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017, privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională 
”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența 
Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu 
anexele care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Ținând seama de constatările de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment.  

Propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima 
ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICAT/AVIZAT 

NUME și PRENUME FUNCȚIA DATA SEMNĂTURA 

Ramona Alina CIOBANU șef serviciu 05.01.2023  

ÎNTOCMIT Anca Elena BUHUȘI consilier 05.01.2023  
 








