
 
                                                                                                                                Proiect 

                                                                                                              Nr. 251 din 19.11.2021       

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoşani nr.45 din 23.04.2019 privind 
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie”, din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, precum şi 

din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia  

                

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de             .2021, 

          analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.                          

20615 din 19.11.2021 privind  propunerea de completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Județean Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia,  

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget  Finanţe nr. 20616 din 19.11.2021, 

- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi 

social-culturale, sportive, tineret şi agrement;  

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene. 

în conformitate cu prevederile art. 392 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale  Anexei nr. VIII, Cap. I, lit. 

A, pct. III lit. b) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.84 alin (1), alin.(3) și alin.(4), art.173 alin.(1) lit. d), lit. f) și alin.(5) lit. b),  art. 

196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

         Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.45 din 

23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, prin introducerea numerelor 

curente 51  - 521 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 45 din 23.04.2019 își 

mențin aplicabilitatea. 

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Botoșani prin Serviciul organizare, salarizare, resurse 

umane și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, asigură ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

    

                     PREŞEDINTE,                                                        Avizat pentru legalitate:           

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,      

                 Doina-Elena Federovici                                               Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 
Botoșani,  

______________ 2021 

Nr._____ 



 
      Anexa  

la Hotărârea Consiliului Județean  

            nr._____/                  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Salariile de bază pentru funcționarii publici din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani                                         

 

 

 

 
 

                                           PREȘEDINTE,                                                         Avizat pentru legalitate: 

                                   Doina – Elena Federovici                                            Secretar general al județului,                                                    

                                                                                                              Marcel - Stelică Bejenariu 

Nr. 

Crt. 

I. Funcții publice de conducere și de execuție 

1 FUNCTIE                                                    

Grad/Gradație 

Nivel 

studii 

Coeficient 

aferent 

salariului  

Salariul 

de baza 

 - lei - 

51 Auditor    

52 SUPERIOR gr 0 S 3,35 6968 

53 SUPERIOR gr 1 S   7491 

54 SUPERIOR gr 2 S   7866 

55 SUPERIOR gr 3 S   8260 

56 SUPERIOR gr 4 S   8467 

57 SUPERIOR gr 5 S   8679 

58 Auditor    

59  PRINCIPAL gr 0 S 2,85 5928 

510 PRINCIPAL gr 1 S   6373 

511  PRINCIPAL gr 2 S   6692 

512  PRINCIPAL gr 3 S   7027 

513  PRINCIPAL gr 4 S   7203 

514  PRINCIPAL gr 5 S   7384 

515 Auditor    

516  ASISTENT gr 0 S 2,35 4888 

517  ASISTENT gr 1 S   5255 

518  ASISTENT gr 2 S   5518 

519  ASISTENT gr 3 S   5794 

520  ASISTENT gr 4 S   5939 

521 ASISTENT gr 5 S   6088 



 
Nr. 20615 din 19.11.2021      

 

REFERAT DE APROBARE 
 

             Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Prin adresa nr. 37110 din 02.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

19450 din 03.11.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani 

solicită stabilirea salariului de bază lunar brut pentru funcția publică de execuție de auditor, 

funcție precizată la Cap. I, Lit. A, pct. III lit. b) din Anexa nr. VIII- Familia ocupațională de 

funcții bugetare ,, Administrație’’ a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 173 din 31.10.2019, în cadrul 

instituției la care facem referire a fost înființat Compartimentul audit, potrivit măsurilor dispuse 

de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Botoșani și a acordului Consiliului 

Județean Botoșani nr. 4565 din 07.04.2019 pentru înființarea acestei structuri. 

           Modul de stabilire a salariului de bază brut lunar propus pentru funcția publică de execuție 

de auditor s-a făcut cu consultarea reprezentanților Sindicatului ,, Impact’’ Botoșani, conform 

Minutei nr. 37107 din 02.11.2021, păstrând criteriu de stabilire al salariilor de baza pentru 

funcțiile din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 45 din 23.04.2019 - salariul este 

determinat prin înmulțirea coeficientului stabilit în cadrul consultării cu salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată de 2080 lei, valabil în luna aprilie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație’’ din aparatul propriu al 

consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, 

salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a 

Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației 

sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.   

Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau 

autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. 

VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.  Stabilirea salariilor lunare potrivit art.11 alin. (1) 

se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din același act 

normativ. 

  Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) și 

alin. (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a 

indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului 

municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, 

sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv 

majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetele de venituri și cheltuieli. 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării proiectul privind 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.45 din 23.04.2019 privind aprobarea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, 

precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, anexa nr. 3- Salariile de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 



   
DIRECŢIA BUGET- FINANŢE                 

Nr.20616 din 19.11.2021 
 
                                                                                                                                                                                             VIZAT, 

                                                                                                              VICEPREȘEDINTE  

                                                                                                             Dorin Birta 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ,, Administrație’’ din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii 

locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre 

a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, 

după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după 

caz, a reprezentanților salariaților.   

Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau 

autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. 

VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.  Stabilirea salariilor lunare potrivit art.11 alin. (1) 

se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din același act 

normativ. 

  Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) și 

alin. (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a 

indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului 

municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, 

sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv 

majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetele de venituri și cheltuieli. 

   Prin adresa nr. 37110 din 02.11.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19450 din 

03.11.2021, s-a solicitat stabilirea salariului de bază lunar brut pentru funcția publică de 

execuție de auditor, funcție precizată în legea-cadru, Cap. I, Lit. A, pct. III lit. b) din Anexa nr. 

VIII- Familia ocupațională de funcții bugetare ,, Administrație’’.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 173 din 31.10.2019, în cadrul 

instituției la care facem referire a fost înființat Compartimentul audit, potrivit măsurilor dispuse 

de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Botoșani și a acordului Consiliului 

Județean Botoșani nr. 4565 din 07.04.2019 pentru înființarea acestei structuri. 

           Modul de stabilire a salariului de bază brut lunar pentru funcția publică de execuție de 

auditor s-a făcut cu consultarea reprezentanților Sindicatului ,, Impact’’ Botoșani, conform 

Minutei nr. 37107 din 02.11.2021, păstrând criteriul de stabilire al salariilor de baza pentru 

funcțiile din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 45 din 23.04.2019 - salariul este 

determinat prin înmulțirea coeficientului stabilit în  cadrul consultării cu salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată de 2080 lei, valabil în luna aprilie 2019, astfel: 

 

 



 

Funcția  Nivelul  

studiilor 

Grad 

profesional 

Coeficient Gradația Salariul de bază brut 

lunar 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

superior 

 

 

 

3,35 

0 6968 

1 7491 

2 7866 

3 8260 

4 8467 

5 8679 

 

 

principal 

 

 

2,85 

0 5928 

1 6373 

2 6692 

3 7027 

4 7203 

5 7384 

 

 

asistent 

 

 

2,35 

0 4888 

1 5255 

2 5518 

3 5794 

4 5939 

5 6088 

           Față de cele mai sus prezentate, a fost întocmit proiectul privind completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr.45 din 23.04.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, precum și din cadrul serviciilor publice 

din subordinea acestuia, anexa nr. 3- Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, proiect pe care îl înaintăm spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Județean Botoșani. 

 

 

 

 

                                               

   DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ȘEF SERVICIU,  

           Magda Didii                                                                 Ovidiu Antonesei 

 

 

 

 

 

 

 

 


