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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
  

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Anexei nr 3 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 cadrul serviciilor 

publice din subordinea acestuia 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.10316 din 10 august 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10317 din 10 

august 2020 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, 

procesul verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul aparatului propriu al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu cu privire la stabilirea salariilor de bază  pentru funcțiile 

publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al acesteia în conformitate cu prevederile Legii 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nr.9994 din 03 august 2020. 

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; 

- Art.173 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) și ale 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 de 1 august 2020, se modifică Anexa 3 privind salariile de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație ” din aparatul 

propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. – Drepturile salariale lunare ale personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Giurgiu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre se vor stabili prin Decizii ale 

conducerii Direcției. 

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

comunica Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu prin directorul executiv, prezenta hotărâre, 

în vederea ducerii la îndeplinire. 

  

 

        PREŞEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marian Mina       Nina Carmen CRIȘU 

 

 

Giurgiu, 17 august 2020 
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