
F-PG 15.07 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.10 din 31 ianuarie 

2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale 

„Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul 

serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.13650 din 05 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.13656 din 05 iulie 2022 al Compartimentului Resurse umane, 

salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură; 

- procesul-verbal înregistrat la nr.13559 din 04 iulie 2022; 

- avizul nr.98/14.07.2022 al Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.78/14.07.2022 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă;  

- Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind stabilirea salariilor 

de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din 

subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului 

propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a bugetului 

creditelor interne şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 şi estimării pe 

anii 2023-2025, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) şi alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), 

art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 şi art.417 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.6, art.7 lit.a), art.8 alin.(1), art.10 alin.(1), art.11 

alin.(1)-(4) şi anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III şi cap.II lit.A pct.IV din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.26 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.59 şi art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

eleborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Litera a) Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere - A. Salarizarea 

funcţionarilor publici din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.10 din 31 

ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum 
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şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia publică de conducere Nivelul studiilor Salariul de bază - lei 

1 Director general S 15000 

2 Director general adjunct S 9623 

3 Şef serviciu S 6384 

4 Şef birou S 6155 

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu 

nr. 10 din 31 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea 

activităţii instituţiilor publice de cultură şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului general al judeţului. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,21 iulie 2022 

Nr.154 
Adoptă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 

 


