
1. Președinte al Consiliului 

Județean Gorj 

S 18.720 23.400 23.400 23.400

2. Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Gorj  

S 16.640 20.800 20.800 20.800

1. Secretar general al judeţului,

gradul II

S 14.885 950 15.835 457 16.292

2. Arhitect șef, gradul II S 12.375 12.375 1.125 13.500

3. Director executiv, gradul II S 11.997 15.596 (salariu de bază 

majorat cu 30%)

1.200 (10% din 

salariul de bază)

16.796 1.091 -1.594 16.293

4. Director executiv, gradul II S 11.997 14.396 (salariu de bază 

majorat cu 20%)

14.396 1.091 15.487

5. Director executiv, gradul II S 11.997 16.796 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

1.200 (10% din 

salariul de bază)

17.996 1.091 -2.794 16.293

6. Director executiv adjunct,

gradul II 

S 11.219 11.219 1.020 12.239

7. Director executiv adjunct,

gradul II 

S 11.219 13.463 (salariu de bază 

majorat cu 30%)

14.585 1.020 15.605

8. Șef serviciu, gradul II S 10.437 13.568 (salariu de bază 

majorat cu 30%)

13.568 949 14.517

9. Șef serviciu, gradul II S 10.437 10.437 949 11.386

10. Șef serviciu, gradul II S 10.437 1.044 (10% din 

salariul de bază)

11.481 949 12.430

11. Șef serviciu, gradul II S 10.437 12.524 (salariu de bază 

majorat cu 20%)

1.044 (10% din 

salariul de bază)

13.568 949 14.517

12. Șef serviciu, gradul II S 10.437 12.524 (salariu de bază 

majorat cu 20%)

12.524 949 13.473

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Nr.5429/31.03.2022

SALARIILE DE BAZĂ BRUTE, SPORURILE, PRECUM ȘI ALTE DREPTURI ÎN BANI SAU ÎN NATURĂ

de care beneficiază  personalul din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj, Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Gorj, ce se publică în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,  în data de 31.03.2022

Nr. 

crt.

Funcţii de  - demnitate 

publică alese/funcții 

publice/funcții 

contractuale

Studii Indemnizația 

lunară brută 

Indemnizația 

lunară brută

majorată cu 25%,

ca urmare a

implementării de

către UAT de

proiecte finanțate

din fonduri

europene 

nerambursabile -

art. 16 alin. (2) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de

bază lunar

brut

Diminuare venit 

lunar brut pentru 

respectarea art. 

11 alin. (4) din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

lunar brut

Sporul în afara

salariului de

bază/spor condiţii

vătămătoare, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de 10 %

asupra salariului de

bază - art. 23 din

Legea-cadru nr.

153/2017, H.G. nr.

569/2017 și art. I

alin. (6) din O.U.G.

nr. 130/2021

Spor pentru

persoanele cu

handicap, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de

15% din

salariului de bază

- art. 22 din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de bază lunar

brut majorat ca

urmare a activității

desfășurate în cadrul

proiectelor finanțate

din fonduri europene

nerambursabile - art.

16 alin. (1)-(9) și art.

25 din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu

modificările și

completările ulterioare  

Majorare a

salariului de bază

lunar brut cu 10%

pentru activitatea

de control financiar

preventiv - art. 15

din Legea-cadru nr.

153/2017 (se acordă

doar pe perioada de

exercitare a

activității de

control financiar

preventiv)

Indemnizație 

lunară pentru titlul

științific de doctor,

în cuantum de 50%

din nivelul

salariului de bază

minim brut pe țară

garantat în plată -

art. 14 alin. (1) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

de bază lunar

brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

II. FUNCȚII PUBLICE



Nr. 

crt.

Funcţii de  - demnitate 

publică alese/funcții 

publice/funcții 

contractuale

Studii Indemnizația 

lunară brută 

Indemnizația 

lunară brută

majorată cu 25%,

ca urmare a

implementării de

către UAT de

proiecte finanțate

din fonduri

europene 

nerambursabile -

art. 16 alin. (2) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de

bază lunar

brut

Diminuare venit 

lunar brut pentru 

respectarea art. 

11 alin. (4) din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

lunar brut

Sporul în afara

salariului de

bază/spor condiţii

vătămătoare, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de 10 %

asupra salariului de

bază - art. 23 din

Legea-cadru nr.

153/2017, H.G. nr.

569/2017 și art. I

alin. (6) din O.U.G.

nr. 130/2021

Spor pentru

persoanele cu

handicap, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de

15% din

salariului de bază

- art. 22 din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de bază lunar

brut majorat ca

urmare a activității

desfășurate în cadrul

proiectelor finanțate

din fonduri europene

nerambursabile - art.

16 alin. (1)-(9) și art.

25 din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu

modificările și

completările ulterioare  

Majorare a

salariului de bază

lunar brut cu 10%

pentru activitatea

de control financiar

preventiv - art. 15

din Legea-cadru nr.

153/2017 (se acordă

doar pe perioada de

exercitare a

activității de

control financiar

preventiv)

Indemnizație 

lunară pentru titlul

științific de doctor,

în cuantum de 50%

din nivelul

salariului de bază

minim brut pe țară

garantat în plată -

art. 14 alin. (1) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

de bază lunar

brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE13. Șef serviciu, gradul II S 10.437 14.612 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

14.612 949 15.561

14. Șef serviciu, gradul II S 10.437 13.568 (salariu de bază 

majorat cu 30%)

1.044 (10% din 

salariul de bază)

14.612 949 15.561

15. Manager public, gradul

profesional superior, gradația

5

S 10.898 11.988 (salariu de bază 

majorat cu 10%)

11.988 1.090 13.078

16. Auditor, grad profesional

superior, gradația 5 

S 9.380 9.380 853 10.233

17. Auditor, grad profesional

superior, gradația 5 

S 9.380 9.380 832 10.212

18. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 8.161 742 8.903

19. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 8.161 724 8.885

20. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 8.161 763 1.144 10.068

21. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 8.977 (salariu de bază 

majorat cu 10%)

8.977 742 9.719

22. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 9.793  (salariu de bază 

majorat cu 20%)

9.793 724 10.517

23. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 9.793 (salariu de bază 

majorat cu 20%)

9.793 742 10.535



Nr. 

crt.

Funcţii de  - demnitate 

publică alese/funcții 

publice/funcții 

contractuale

Studii Indemnizația 

lunară brută 

Indemnizația 

lunară brută

majorată cu 25%,

ca urmare a

implementării de

către UAT de

proiecte finanțate

din fonduri

europene 

nerambursabile -

art. 16 alin. (2) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de

bază lunar

brut

Diminuare venit 

lunar brut pentru 

respectarea art. 

11 alin. (4) din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

lunar brut

Sporul în afara

salariului de

bază/spor condiţii

vătămătoare, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de 10 %

asupra salariului de

bază - art. 23 din

Legea-cadru nr.

153/2017, H.G. nr.

569/2017 și art. I

alin. (6) din O.U.G.

nr. 130/2021

Spor pentru

persoanele cu

handicap, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de

15% din

salariului de bază

- art. 22 din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de bază lunar

brut majorat ca

urmare a activității

desfășurate în cadrul

proiectelor finanțate

din fonduri europene

nerambursabile - art.

16 alin. (1)-(9) și art.

25 din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu

modificările și

completările ulterioare  

Majorare a

salariului de bază

lunar brut cu 10%

pentru activitatea

de control financiar

preventiv - art. 15

din Legea-cadru nr.

153/2017 (se acordă

doar pe perioada de

exercitare a

activității de

control financiar

preventiv)

Indemnizație 

lunară pentru titlul

științific de doctor,

în cuantum de 50%

din nivelul

salariului de bază

minim brut pe țară

garantat în plată -

art. 14 alin. (1) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

de bază lunar

brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE24. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 10.609 (salariu de bază 

majorat cu 30%)

10.609 742 11.351

25. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 11.425 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

11.425 742 12.167

26. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 11.425 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

11.425 724 12.149

27. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 5

S 8.161 11.425 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

816 (10% din 

salariul de bază)

12.241 724 12.965

28. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior gradația 4

S 7.961 7.961 706 8.667

29. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior gradația 4

S 7.961 7.961 724 8.685

30. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 4

S 7.961 8.757 (salariu de bază 

majorat cu 10%)

8.757 706 9.463

31. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 4

S 7.961 796 (10% din salariu 

de bază)

8.757 724 9.481

32. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 4

S 7.961 8.757 (salariu de bază 

majorat cu 10%)

8.757 724 9.481



Nr. 

crt.

Funcţii de  - demnitate 

publică alese/funcții 

publice/funcții 

contractuale

Studii Indemnizația 

lunară brută 

Indemnizația 

lunară brută

majorată cu 25%,

ca urmare a

implementării de

către UAT de

proiecte finanțate

din fonduri

europene 

nerambursabile -

art. 16 alin. (2) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de

bază lunar

brut

Diminuare venit 

lunar brut pentru 

respectarea art. 

11 alin. (4) din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

lunar brut

Sporul în afara

salariului de

bază/spor condiţii

vătămătoare, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de 10 %

asupra salariului de

bază - art. 23 din

Legea-cadru nr.

153/2017, H.G. nr.

569/2017 și art. I

alin. (6) din O.U.G.

nr. 130/2021

Spor pentru

persoanele cu

handicap, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de

15% din

salariului de bază

- art. 22 din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de bază lunar

brut majorat ca

urmare a activității

desfășurate în cadrul

proiectelor finanțate

din fonduri europene

nerambursabile - art.

16 alin. (1)-(9) și art.

25 din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu

modificările și

completările ulterioare  

Majorare a

salariului de bază

lunar brut cu 10%

pentru activitatea

de control financiar

preventiv - art. 15

din Legea-cadru nr.

153/2017 (se acordă

doar pe perioada de

exercitare a

activității de

control financiar

preventiv)

Indemnizație 

lunară pentru titlul

științific de doctor,

în cuantum de 50%

din nivelul

salariului de bază

minim brut pe țară

garantat în plată -

art. 14 alin. (1) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

de bază lunar

brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE33. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior gradația 4 

S 7.961 11.145 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

11.145 724 11.869

34. Consilier juridic, consilier,

consilier achiziții publice,

clasa I, grad profesional

superior gradația 4 

S 7.961 11.145 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

11.145 706 11.851

35. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

superior, gradația 3

S 7.766 7.766 706 8.472

36. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

superior gradația 3

S 7.766 10.872 (salariu de bază 

majorat cu 40%)

10.872 706 11.578

37. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

superior gradația 2

S 7.396 7.396 672 8.068

38. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

principal, gradația 3

S 6.358 6.358 578 6.936

39. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

principal, gradația 2

S 6.055 6.055 550 6.605

40. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

asistent, gradația 2

S 4.627 4.627 353 4.980

41. Consilier juridic, consilier,

clasa I, grad profesional

asistent

S 4.098 4.098 410 4.508

42. Referent, clasa a III-a, grad

profesional superior, gradația

5

M 4.489 4.489 408 4.897

43. Referent, clasa a III-a, grad

profesional superior, gradația

5

M 4.489 4.489 398 4.887



Nr. 

crt.

Funcţii de  - demnitate 

publică alese/funcții 

publice/funcții 

contractuale

Studii Indemnizația 

lunară brută 

Indemnizația 

lunară brută

majorată cu 25%,

ca urmare a

implementării de

către UAT de

proiecte finanțate

din fonduri

europene 

nerambursabile -

art. 16 alin. (2) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de

bază lunar

brut

Diminuare venit 

lunar brut pentru 

respectarea art. 

11 alin. (4) din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

lunar brut

Sporul în afara

salariului de

bază/spor condiţii

vătămătoare, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de 10 %

asupra salariului de

bază - art. 23 din

Legea-cadru nr.

153/2017, H.G. nr.

569/2017 și art. I

alin. (6) din O.U.G.

nr. 130/2021

Spor pentru

persoanele cu

handicap, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de

15% din

salariului de bază

- art. 22 din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de bază lunar

brut majorat ca

urmare a activității

desfășurate în cadrul

proiectelor finanțate

din fonduri europene

nerambursabile - art.

16 alin. (1)-(9) și art.

25 din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu

modificările și

completările ulterioare  

Majorare a

salariului de bază

lunar brut cu 10%

pentru activitatea

de control financiar

preventiv - art. 15

din Legea-cadru nr.

153/2017 (se acordă

doar pe perioada de

exercitare a

activității de

control financiar

preventiv)

Indemnizație 

lunară pentru titlul

științific de doctor,

în cuantum de 50%

din nivelul

salariului de bază

minim brut pe țară

garantat în plată -

art. 14 alin. (1) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

de bază lunar

brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE44. Referent, clasa a III-a, grad

profesional superior, gradația

3

M 4.272 4.272 388 4.660

1. Șef serviciu, gradul II S 9.480 9.480 862 10.342

2. Consilier juridic, consilier,

inspector de specialitate,

gradul profesional IA,

gradația 5

S 7.499 7.499 682 8.181

3. Consilier juridic, consilier,

inspector de specialitate,

gradul profesional IA,

gradația 5

S 7.499 950 8.449 682 9.131

4. Consilier juridic, consilier,

inspector de specialitate,

gradul profesional IA,

gradația 5

S 7.499 7.499 665 8.164

5. Consilier juridic, consilier,

inspector de specialitate,

gradul profesional IA,

gradația 4

S 7.316 7.316 665 7.981

6. Consilier juridic, consilier,

inspector de specialitate,

gradul profesional I, gradația

5

S 6.514 6.514 511 7.025

7. Referent, treapta

profesională IA, gradația 5

M 4.454 4.454 405 4.859

8. Referent, treapta

profesională IA, gradația 4

M 4.345 4.345 373 4.718

9. Șofer, treapta profesională I,

gradația 5

M;G 4.168 4.168 379 4.547

10. Muncitor calificat, treapta

profesională I, gradația 5 

M;G 4.152 4.152 377 4.529

11. Muncitor calificat, treapta

profesională III, gradația 2

M;G 3.604 3.604 306 3.910

12. Îngrijitor, gradația 5 M/G 3.895 3.895 345 4.240

III. FUNCȚII CONTRACTUALE



Nr. 

crt.

Funcţii de  - demnitate 

publică alese/funcții 

publice/funcții 

contractuale

Studii Indemnizația 

lunară brută 

Indemnizația 

lunară brută

majorată cu 25%,

ca urmare a

implementării de

către UAT de

proiecte finanțate

din fonduri

europene 

nerambursabile -

art. 16 alin. (2) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de

bază lunar

brut

Diminuare venit 

lunar brut pentru 

respectarea art. 

11 alin. (4) din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

lunar brut

Sporul în afara

salariului de

bază/spor condiţii

vătămătoare, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de 10 %

asupra salariului de

bază - art. 23 din

Legea-cadru nr.

153/2017, H.G. nr.

569/2017 și art. I

alin. (6) din O.U.G.

nr. 130/2021

Spor pentru

persoanele cu

handicap, 

calculat prin

aplicarea cotei

procentuale de

15% din

salariului de bază

- art. 22 din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Salariul de bază lunar

brut majorat ca

urmare a activității

desfășurate în cadrul

proiectelor finanțate

din fonduri europene

nerambursabile - art.

16 alin. (1)-(9) și art.

25 din Legea-cadru

nr. 153/2017, cu

modificările și

completările ulterioare  

Majorare a

salariului de bază

lunar brut cu 10%

pentru activitatea

de control financiar

preventiv - art. 15

din Legea-cadru nr.

153/2017 (se acordă

doar pe perioada de

exercitare a

activității de

control financiar

preventiv)

Indemnizație 

lunară pentru titlul

științific de doctor,

în cuantum de 50%

din nivelul

salariului de bază

minim brut pe țară

garantat în plată -

art. 14 alin. (1) din

Legea-cadru nr.

153/2017, cu

modificările și

completările 

ulterioare 

Total 

indemnizație 

lunară 

brută/salariu 

de bază lunar

brut

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE13. Îngrijitor, gradația 5 M/G 3.895 3.895 354 4.249

14. Îngrijitor, gradația 3 M/G 3.707 3.707 337 4.044

15. Îngrijitor, gradația 3 M/G 3.707 3.707 321 4.028

         3. Drepturile salariale evidențiate în situația prezentată sunt corespunzătoare lunii februarie 2022, fiind acordate la plată în luna martie 2022.

         NOTĂ:

1. Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj, Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Gorj valoarea indemnizației de hrană prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr.

153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la nivelul din anul 2021, respectiv în valoare de 347 lei/salariat, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru anul 2019. Indemnizația de hrană se

plătește odată cu salariul de bază și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face plata, cu încadrarea în prevederile art. 11 alin. (4) și art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

2. În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul

plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, potrivit art. I alin. (5) din O.U.G. nr. 130/2021.


