
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor 

publici și personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Buzău - familia 

ocupațională „Administrație” 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 19551/05.12.2022 ; 

- raportul Direcției Economice - Serviciul Salarizare, monitorizare 
cheltuieli de personal, înregistrat la nr. 19552/05.12.2022;  

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului dat pe proiectul 
de hotărâre;  

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- procesul-verbal înregistrat la nr.19657/06.12.2022, încheiat la 
consultarea cu reprezentanţii organizației sindicale reprezentative a 
salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean 
Buzău; 

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat la Consiliul 
județean Buzău cu nr.19494/05.12.2022 prin care se comunică indicii 
prețurilor de consum și rata inflației; 

- adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 
nr.2461/DPS/25260RG din 14.11.2022, înregistrată la Consiliul 
județean Buzău cu nr.19754/07.12.2022 de aplicare a prevederilor 
legale referitor la salarizarea personalului din cadrul administrației 
publice locale;  

- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.295/2022 privind 
aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice a 
organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Buzău-formă actualizată; 

- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.128/2019 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean 
Buzău - familia ocupațională „Administrație’’ - forma actualizată 
conform Codului administrativ, care menține nivelele de salarizare 
aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău 
nr.301/17.12.2018; 

 
 
 



- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.175/2020 pentru 
completarea anexelor la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău 
nr.128/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Buzău-familia ocupațională „Administrație’’; 

- prevederile art. I alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 

- prevederile art.3 alin.(1) și alin.(4), art.6, art.8, art.10, art.11 și 
art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 
    În temeiul art.173 alin.(1) lit. „d” și  „f”, alin. (5) lit. „d” și art.182 alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:  
 

     Art. 1. (1) Cu luna decembrie 2022, se stabilesc salariile de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Buzău - familia ocupațională „Administrație”, prevăzute 
în ANEXELE  nr.1 și  nr.2.  
                 (2) Salariile de bază lunare prevăzute la alin.(1) sunt stabilite cu 
aplicarea unei majorări de 11% la nivelul salariilor aprobate prin Hotărârea 
Consiliului județean Buzău nr.128/2019 care a menținut nivelul salariilor 
stabilite prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr.301/2018. 
                 (3) Pentru funcțiile de conducere de Secretar General al Județului, 
Arhitect șef, Director executiv, procentul de majorare față de nivelul anului 
2019 este sub 11%, pentru respectarea prevederilor art.11 alin.(4) din Legea-
cadru nr.153/2017 (până la nivelul indemnizației vicepreședintelui Consiliului 
județean).  
                 (4)  Salariul de bază lunar al Administratorului public se stabilește 
conform Anexei nr.3. 
                 (5) Sporurile acordate conform legii, personalului din aparatul de 
specialitate rămân la nivelul lunii decembrie 2021 (spor handicap, spor pentru 
exercitare control financiar preventiv). 
                  (6) Prevederile alin.(1) se aplică drepturilor salariale acordate 
începând cu luna decembrie 2022. 
 
      Art. 2. (1) Personalul prevăzut la art.1 beneficiază de toate celelalte 
drepturi salariale şi asimilate salariilor care se cuprind în venitul salarial şi se 
acordă direct prin aplicarea prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit dispoziţiilor acesteia, precum şi prin aplicarea actelor 
normative subsecvente prevăzute de același act normativ.   
                   (2) Salariile de bază lunare ale personalului prevăzut la art. 1 se 
vor stabili prin acte administrative individuale emise de Președintele Consiliului 
județean Buzău, cu respectarea prevederilor art. 11 alin.(4) şi  
art. 25 din Legea-cadru nr.153/2017.   
 
 



  
       Art. 3. (1) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                  (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării. 
          (3) La data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului judeţean 
Buzău nr.128/2019, se abrogă. 
             
      Art. 4.  Direcţia economică prin Serviciul Salarizare, monitorizare cheltuieli 
de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
va monitoriza modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
       Art. 5 Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, precum şi publicarea pe site-ul 
Consiliului Județean Buzău. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE- EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

       
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                    
                                      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. 297 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 
 
 
 
 
 
 



1 Secretar general al 
Județului Buzău S

16640*

2 Arhitect-șef S 16640*

3 Director executiv S
16640*

4 Director executiv 
adjunct S

14715
5 Şef serviciu S 14619
6 Şef birou S 14060

Nota :

ANEXA NR.  1

la Hotărârea Consiliului Județean Buzău

nr. 297/15.12.2022

SALARII DE BAZĂ
PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN 

BUZĂU-FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIE” 

a) Funcţii publice de conducere

Nr. 
crt. Funcţia Nivel 

studii

Salariul de 
bază gradul 

II

Salariile de bază prevăzute la gradul  II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
* salarii de bază limitate la nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului județean, conf.art.11 alin.(4) 
din Legea nr.153/2017, cu modificări și completări ulterioare



Auditor S
gradul profesional superior S x x 11454 12027 12328 12636
gradul profesional principal S x 8010 8410 8830 9051 9277
gradul profesional asistent S 5780 6214 6525 6851 7022 7198
Consilier achiziții publice 
gradul profesional superior S x x 10005 10505 10768 11037
gradul profesional principal S x 7111 7467 7840 8036 8237
gradul profesional asistent S 5107 5490 5764 6052 6203 6358
gradul profesional debutant S 4047 4350 4567 4795 4915 5038
Consilier, consilier juridic, 
inspector;    
gradul profesional superior S x x 10005 10505 10768 11037
gradul profesional principal S x 7111 7467 7840 8036 8237
gradul profesional asistent S 5107 5490 5764 6052 6203 6358
gradul profesional debutant S 4047 4350 4567 4795 4915 5038
 Referent de specialitate;

gradul profesional superior SSD x x 8554 8982 9207 9437
gradul profesional principal SSD x 5937 6234 6546 6710 6878
gradul profesional asistent SSD 4367 4695 4930 5176 5305 5438
gradul profesional debutant SSD 3533 3798 3988 4187 4292 4399

Referent;           
gradul profesional superior M x 4265 4478 4702 4820 4940
gradul profesional principal M 3470 3730 3916 4112 4215 4320
gradul profesional asistent M 3100 3332 3499 3674 3766 3860
gradul profesional debutant M 3000 3225 3386 3555 3644 3735

4

b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. 
crt. Funcţia, gradul profesional Nivel 

studii

Salariul de 
baza  

gradația 0

Salariul de 
baza  

gradația 1

Salariul de 
baza 

gradația 2

Salariul de 
baza  

gradația 3

Salariul de 
baza  

gradația 4

Salariul de 
baza  

gradația 5

1

2

3

5

           MIHAI‐LIVIU CIOLAN                                                                                                          GABRIELA NICOLETA GÎDEI
DIRECTOR EXECUTIV                                                             ȘEF SERVICIU



  a) Funcţii contractuale de conducere

1 Şef serviciu S 9597
2 Şef birou S 9118  

  b) Funcţii contractuale de execuție

Consilier      
gradul I A S 8316 8940 9387 9856 10102 10355

gradul I S 6047 6500 6825 7166 7345 7529
gradul II S 4311 4634 4866 5109 5237 5368
debutant  S 3368 3621 3802 3992 4092 4194

Inspector de specialitate
gradul I A S 6047 6500 6825 7166 7345 7529

gradul I S 4311 4634 4866 5109 5237 5368
gradul II S 3368 3621 3802 3992 4092 4194

1

Nota :

ANEXA NR.  2
la Hotărârea Consiliului Județean Buzău

nr. 297/15.12.2022

SALARII DE BAZĂ

PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU - 
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIE” 

Nr. crt Funcţia Nivel 
studii

Salariul de 
bază gradul 

II

Salariile de bază prevăzute la gradul  II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Nr. crt. Funcţia Nivel 
studii

Salariul de 
baza gradația 

0

Salariul de 
baza 

gradația 1

Salariul de 
baza 

gradația 2

Salariul de 
baza 

gradația 3

Salariul de 
baza 

gradația 4

Salariul de 
baza 

gradația 5

2



debutant  S 3000 3225 3386 3555 3644 3735
Consilier juridic 

gradul I A S 6047 6500 6825 7166 7345 7529
gradul I S 4311 4634 4866 5109 5237 5368
gradul II S 3368 3621 3802 3992 4092 4194

debutant S 3000 3225 3386 3555 3644 3735
Referent 

IA M 3923 4217 4428 4649 4765 4884
I M 3120 3354 3522 3698 3790 3885

II M 3052 3281 3445 3617 3707 3800
debutant M 3000 3225 3386 3555 3644 3735

Sofer
I M;G 3960 4257 4470 4693 4810 4930

II M;G 3000 3225 3386 3555 3644 3735

c) Funcții contractuale din cadrul cabinetelor demnitarilor
c1) Funcții contractuale din cadrul cabinetului Președintelui Consiliului Județean

1  Consilier S 8316 8940 9387 9856 10102 10355

c2) Funcții contractuale din cadrul cabinetului Vicepreședinților Consiliului Județean

1  Consilier S 6047 6500 6825 7166 7345 7529

3

4

Salariul de 
baza 

gradația 3

Salariul de 
baza 

gradația 4

5

Salariul de 
baza 

gradația 5

Nr. crt. Funcţia Nivel 
studii

Salariul de 
baza gradația 

0

Salariul de 
baza 

gradația 1

Salariul de 
baza 

gradația 2

Salariul de 
baza 

gradația 3

Nr. crt. Funcţia Nivel 
studii

Salariul de 
baza gradația 

0

Salariul de 
baza 

gradația 1

Salariul de 
baza 

gradația 2

DIRECTOR EXECUTIV                                                             ȘEF SERVICIU
           MIHAI‐LIVIU CIOLAN                                                                                                          GABRIELA NICOLETA GÎDEI

Salariul de 
baza 

gradația 4

Salariul de 
baza 

gradația 5

ANEXA NR. 3



PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR PUBLIC  

1 Administrator public S 16640 lei - 20800 lei

la Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr. 297/15.12.2022

SALARIUL DE BAZĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                                             ȘEF SERVICIU
           MIHAI‐LIVIU CIOLAN                                                                                                          GABRIELA NICOLETA GÎDEI

* Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către Președintele Consiliului județean, în funcție de atribuțiile stabilite în fișa 
postului, între limite, astfel : limita minimă este nivelul salariului de bază  al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este 
indemnizația vicepreședintelui Consiliului județean, cu majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 cu modificări și completări 
ulterioare

Nr. crt. Funcţia Nivel 
studii

Salariul de bază *         
nivel minim- nivel maxim

Nota :



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 19551/05.12.2022        
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – 

familia ocupațională „Administrație” 
 
 

 
Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională 
„Administrație” au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 
301/2018 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019 și sunt în vigoare și în prezent 
motivat de faptul că Hotărârea Consiliului Județean nr. 128/2019 a păstrat 
același nivel de salarizare. 

Fundamentarea nivelelor de salarizare la nivelul anului 2019 s-a axat pe 
situația economico-financiară, pe un nivel scăzut al indicelui de inflație și un 
salariu minim brut garantat în plată de 2080 lei. 

Indubitabil, sistemul salarial reprezintă o componentă importantă pentru 
asigurarea performanței în administrația publică dar și un element de referință 
pentru asigurarea unui echilibru între dimensiunea economico-socială și 
eficiența sistemului funcțional din administrație. 

Realizarea economică și socială în România la nivelul anului 2022 dar și 
perspectivele pe termen mediu ne obligă să adaptăm cadrul organizatoric și 
funcțional. Astfel, în anul 2022 salariul minim brut garantat în plată este de 
2550 lei cu posibilitatea de majorare în 2023 la 3000 lei, rata anuală a inflației 
în octombrie 2022 a fost de 15,32% cu predicția Băncii Naționale a României 
de creștere temperată pentru sfârșitul anului 2022 și prima parte a anului 
2023. Creșterea prețurilor la energia electrică și termică, la produsele 
alimentare și nealimentare, a serviciilor afectează pe toți cetățenii indiferent de 
statutul său juridic: angajat, pensionar, etc. 

În acest context, și cu respectarea prevederilor Legii nr.153/2017 propun 
noile nivele de salarizare pentru funcțiile de conducere și execuție publice și 
contractuale, stabilite prin majorarea cu un procent de 11% față de nivelul 
stabilit pentru perioada 2019 – noiembrie 2022 procent care este moderat și 
este sub nivelul de 15% al indicelui de inflație. 

 
 
 
 
 
 
 



Precizez, de asemenea, că sunt funcții de conducere care prin raportare 
la prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 – nivelul indemnizației 
vicepreședintelui Consiliului Județean nu beneficiază de majorare: Secretar 
General al Județului (funcție publică) iar în cazul funcțiilor publice de Arhitect 
șef și Director executiv procentul de majorare este de sub 11%. 
 

Pentru aceste considerente și cu precizarea că bugetul județului 
previzionat pentru anul 2023 permite această majorare iar consultarea cu 
organizația sindicală a avut ca rezultat susținerea aceste inițiative, propun 
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prevăzută de inițiator. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
                DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE  
          CHELTUIELI DE PERSONAL 
             Nr. 19552/05.12.2022        
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău -

familia ocupațională „Administrație” 
 
 

      În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaționale „Administrație” respectiv din aparatul propriu al 
consiliilor județene, din instituțiile și serviciile publice de interes local și 
județean din subordinea acestora, începând cu luna iulie 2017, salariile de bază 
se stabilesc prin hotărâre a Consiliului județean, în urma consultării organizației 
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților 
salariaților. 
     Având în vedere prevederile art.3 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 
gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile 
publice se asigură de fiecare ordonator de credite, care are obligația să 
stabilească salariile de bază, sporurile, compensațiile, indemnizațiile și alte 
drepturi salariale astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această 
destinație în bugetul propriu. 
      În prezent, salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău -
familia ocupațională „Administrație’”, sunt cele aprobate prin Hotărârea 
Consiliului județean Buzău nr. 301/17.12.2018 și menținute prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Buzău nr. 128/2019. 
      Având în vedere creșterea galopantă a prețurilor la bunuri și servicii, 
precum și rata anuală a inflației care în luna octombrie 2022 a ajuns la 
15,32%, creșterea anuală a salariului de bază minim brut pe țară garantat în 
plată, considerăm că este oportun majorarea salariilor de bază ale 
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Buzău cu un procent de 11%  începând cu 
luna decembrie 2022.  
     Pentru funcțiile de conducere de Secretar General al Județului, Arhitect șef, 
și Director executiv, procentul de majorare față de nivelul anului 2019 este sub 
11%, pentru respectarea prevederilor art.11 alin.(4) din Legea - cadru 
nr.153/2017, până la nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului 
Județean, fără a se lua în calcul majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din 
Legea-cadru.  
 



     Salariile de bază din Anexele la prezenta hotărâre sunt stabilite pentru 
gradaţiile 0-5 corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, potrivit 
dispoziţiilor art.10 alin.(2)–(4) din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
     Majorarea salariilor de bază nu conduce la majorarea celorlalte drepturi 
salariale (sporuri), acestea rămânând, în conformitate cu prevederile art.I 
alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.130/2021 la valoarea 
acordată în luna decembrie 2021. 
     În stabilirea salariilor de bază prevăzute în ANEXELE la prezenta hotărâre 
au fost respectate reglementările cu privire la: 
- aplicarea principiilor generale ale sistemului de salarizare reglementate la 
art.6 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice.  
- stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere, în raport cu 
responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile 
corespunzătoare activității desfășurate.  
- criteriile generale care stau la baza ierarhizării posturilor în vederea stabilirii 
salariilor de bază, prevăzute la art.8 alin.(1) din Legea-cadru 
nr.153/28.06.2017. 
- posibilitatea de majorare în anul 2023 a salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată la suma de 3000 lei lunar, fără a include sporuri și alte 
adaosuri. 
- asigurarea sustenabilității financiare a cheltuielilor de personal, în sensul că în 
bugetul de venituri și cheltuieli ce urmează a fi aprobat pentru anul 2023, vor fi 
cuprinse, propuse și aprobate sumele necesare la capitolul Cheltuieli de 
personal pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului județean 
Buzău. 
     Având în vedere prevederile legale menționate, la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului județean Buzău, salariile de bază lunare brute se vor 
stabili de către ordonatorul principal de credite, prin acte administrative 
individuale, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 25 din Legea-
cadru. 
    În prealabil s-a procedat la consultarea organizației sindicale reprezentative 
din cadrul instituţiei. 
 
    În considerarea celor arătate mai sus, susţinem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată de iniţiator. 
 
 

 
                 DIRECTOR EXECUTIV, 
 
               CIOLAN MIHAIL-LIVIU  

                                                            ŞEF SERVICIU, 
 

                                                            GÎDEI GABRIELA-NICOLETA 
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