
                                                                                                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                      

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Prevederile art. 11, art. 35 și art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

-  Prevederile art. prevederile 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 159 - 164  din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 49 alin. (8) - (11) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Solicitarea Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu nr. 1151/09.11.2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum 

şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, începând cu data de 1 

iulie 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 165/2020 pentru modificarea Statului de funcții al 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/2020 privind aprobarea Bugetului propriu general al 

județului Gorj pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Procesul-verbal nr. 16822/11.12.2020 încheiat  la finalizarea procedurii de consultare prealabilă a 

reprezentanților salariaților din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Anexa nr. 8 - Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții - la Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul de specialitate al 

 



Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 137/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân în vigoare. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-

Jiu. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-

Jiu, compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                           SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 187 

Adoptată în şedinţa din 18.12.2020 

Cu un număr de 32 voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

                                                                                                                                    ANEXĂ 

                                                  la Hotărârea nr. 187/18.12.2020 

                                                                                                                                        

  

 

Nomenclatorul, ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 

Gorjului” Târgu-Jiu și salariile de bază corespunzătoare fiecărei funcții  

 

Nr. 

crt. 

Funcția  Nivelul 

studiilor  

Salariul de bază (lei) 

1.  Consilier, inspector de specialitate, consilier 

juridic, referent de specialitate, 

gradul IA 

 

 

S 3.702 

gradul I S 3.602 

gradul II S 3.490 

debutant S 3.050 

2.  Referent IA M 3.100 

I M 2.903 

II M 2.750 

debutant M 2.450 

3. Șofer I M;G 3.041 

II M;G 2.400 

 Îngrijitor M/G 2.300 

 debutant M/G 2.230 

 

NOTĂ: 

Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru 

gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 

10 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 


