
F-PG 15.07 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului 

Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei 

ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum 

și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7357 din 12 iunie 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice şi egalităţii de şanse, Raportul de specialitate nr.7358 

din 12 iunie 2020 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor 

publice de cultură, adresa nr.33489 din 5 iunie 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Giurgiu și comunicarea Încheiere – Îndreptare eroare materială civilă a  

Tribunalului Giurgiu. 

Văzând prevederile art.11, art.38 alin.(2) lit.e) și ale Anexei nr.VIII cap.I, lit.A, pct.III și 

cap.II lit.A) pct IV din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu; 

Ţinând cont de prevederile art.173 alin.(2) lit.c) și art.178 alin.(2) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Începând cu data prezentei se modifică și se completează Anexa nr.2 la 

Hotarârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu, respectiv lit.b) Funcții 

publice generale de execuție  după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Funcția, gradul 

profesional 

Nivelul 

Studiilor 

Salariul de bază- lei/ Gradația 

 

0 1 2 3 4 5 

1 Consilier, grad 

profesional 

superior 

S 7733 8313 8729 9165 9394 9629 

Art.2. – Celelalte prevederi din Anexa nr.2 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a 

Consiliului Județean Giurgiu, rămân neschimbate. 

Art.3.– Compartimentul resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 

cultură va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu care va fi dusă la îndeplinire de directorul general. 

 

 

        PREŞEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marian Mina       Nina Carmen CRIȘU 
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