
                                                  
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din aparatul de specialitate 
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - 

familia ocupațională „Administrație’’ 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr.19555/ 05.12.2022; 

- raportul Direcției Economice - Serviciul Salarizare, monitorizare 
cheltuieli de personal, înregistrat la nr. 19556/ 05.12.2022;  

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

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

- adresa Consiliului Județean Buzău nr.14383/07.09.2022 către 
instituțiile publice din subordine la solicitările formulate pentru 
majorarea salariilor personalul din cadrul familiei ocupaționale 
„Administrație’’ ; 

- procesul-verbal înregistrat la nr.19658/06.12.2022, încheiat la 
consultarea cu reprezentanţii din cadrul sindicatului/salariaților 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.153/2022 pentru 
aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Buzău, cu modificări și completări 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 300/2018 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Direcţiei Județene de 
Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională „Administrație’’, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 familiei ocupaționale 
„Administrație’’ de la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Buzău,  
prevăzute în ANEXELE nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre. 
               (2) Salariile de bază lunare prevăzute la alin.(1) sunt stabilite cu 
aplicarea unei majorări în procent de 15% pentru funcțiile publice și 
contractuale de conducere și respectiv de 11 % pentru funcțiile publice și 
contractuale de execuție față de nivelul aprobat prin Hotărârea nr.300/2018, 
cu modificări și completări ulterioare.              
               (3) 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 Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, potrivit dispoziţiilor acesteia, precum şi 
prin aplicarea actelor normative subsecvente prevăzute de același act 
normativ, stabilite la nivelul lunii decembrie 2021.      
                  (2) Salariile de bază lunare ale personalului prevăzut la art. 1 se 
vor stabili prin acte administrative individuale emise de Directorul executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău.  
 
      Art. 3. (1) Anexele nr.1 și nr.2  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.300/2018 se abrogă.    
 
      Art. 4.  Directorul executiv și compartimentele de specialitate din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul Salarizare, monitorizare cheltuieli 
de personal - Direcţia economică 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, Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Județean 
Buzău. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE- EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
        

                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                    
                                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. 298 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1
la HCJ.Bz
nr. 298 din 15.12.2022

1. Director executiv S 13225

2. Şef serviciu S 8740

3. Şef birou S 8280

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

Consilier, consilier 
juridic, expert, 
inspector;      

1.

Nota :

b) Funcţii publice generale de execuţie 

Nr. crt.
Funcţia, gradul 

profesional Nivel 
studii

Salariul de 
baza  

gradatia 0

Salariul 
de baza  

gradatia 1

Salariul 
de baza  

gradatia 2

Salariul 
de baza  

gradatia 3

Salariul 
de baza  

gradatia 4

Salariul de 
baza  

gradatia 5

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE PUBLICE

  DIN  APARATUL DE SPECIALITATE  AL DIRECȚIEI JUDEȚENE  DE EVIDENȚĂ A 
PERSOANELOR BUZAU

FAMILIA OCUPATIONALA ,,ADMINISTRATIE''

a) Funcţii publice de conducere

Nr. crt. Funcţia Nivel 
studii

Salariul 
de bază 

gradul II



 grad profesional 
superior S x x 6440 6762 6931 7104

grad profesional 
principal S x 4169 4377 4596 4711 4829

grad profesional 
asistent S 3566 3833 4025 4226 4332 4440

grad profesional 
debutant S 3388 3642 3824 4015 4115 4218

 Referent de 
specialitate;

   grad profesional 
superior

SSD x x 5212 5473 5610 5750

grad profesional 
principal SSD x 4021 4222 4433 4544 4658

grad profesional 
asistent SSD 3602 3872 4066 4269 4376 4485

grad profesional 
debutant SSD 3509 3772 3961 4159 4263 4370

Referent;           
 grad profesional 

superior M x x 3535 3712 3805 3900

grad profesional 
principal M x 3310 3476 3650 3741 3835

grad profesional 
asistent M 3040 3268 3431 3603 3693 3785

grad profesional 
debutant M 3000 3225 3386 3555 3644 3735

                        DIRECTOR EXECUTIV                                                                                              ȘEF SERVICIU

2

3

                       MIHAI-LIVIU CIOLAN                                                                              GABRIELA NICOLETA GÎDEI



la H.Cj.Bz.
nr.  298 din 15.12.2022

1. Şef birou S 7130

  b) Funcţii contractuale de execuție pe grade si trepte profesionale

Consilier, expert, 
inspector de 
specialitate; referent de 
specialitate, inspector 
casier          

gradul I A S 4645 4993 5243 5505 5643 5784
gradul I S 4621 4968 5216 5477 5614 5754

gradul II S 4011 4312 4528 4754 4873 4995
debutant  S 3433 3690 3874 4068 4170 4274

Salariul 
de baza 

gradația 5

1.

Nota: 

Salariul de bază prevăzut la gradul  II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Nr. crt Funcţia Nivelul 
studiilor

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

Nr. crt Funcţia Nivelul 
studiilor

Salariul 
de bază 

gradul II

ANEXA NR. 2

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
  DIN  APARATUL DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE  DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR BUZAU

FAMILIA OCUPATIONALA ,,ADMINISTRATIE''
  a) Funcţii contractuale de conducere



 Referent,  inspector, 
arhivist; Tehnician-
economist, secretar 
superior                           

 gradul IA SSD 4097 4404 4624 4855 4976 5100
gradul I SSD 3774 4057 4260 4473 4585 4700

gradul II SSD 3534 3799 3989 4188 4293 4400
debutant SSD 3292 3539 3716 3902 4000 4100

Ingrijitor M;G 3012 3238 3400 3570 3659 3750

debutant M;G 3000 3225 3386 3555 3644 3735

Șofer

I M;G 3128 3363 3531 3708 3801 3896

II M;G 3000 3225 3386 3555 3644 3735

                        DIRECTOR EXECUTIV                                                                                              ȘEF SERVICIU
                       MIHAI-LIVIU CIOLAN                                                                              GABRIELA NICOLETA GÎDEI

2.

3.

4.



                                                                                                                                                                                                                                        
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
  Nr. 19555/ 05.12.2022       
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație” 

 
 
 
 Consiliul Județean are competența potrivit Legii nr. 153/2017 să 
stabilească salariile pentru personalul funcții publice și contractuale din 
aparatul de specialitate al autorității publice dar și al instituțiilor și serviciilor 
publice de interes județean aflate sub autoritatea sa. 
 În consecință, am inițiat proiectul de hotărâre și pentru Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Buzău având ca obiect stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul propriu – 
familia ocupațională „Administrație”. 

Aplicarea unui procent de majorare față de nivelul de salarizare stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 300/2018 cu aplicabilitate ianuarie 
2019 este justificată prin aceleași argumente de ordin economico - financiar 
(inflație, creștere prețuri energie electrică și termică, etc.) avute în vedere 
pentru personalul Consiliului Județean și instituțiile de sub autoritatea sa. 

O altă circumstanță de motivare este, deja demonstrată, complexitatea 
activității Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău, beneficiarii 
serviciilor și efectele/consecințele juridice ale serviciilor furnizate. 

Propunerea de majorare este diferențiată pe funcții de conducere 
(publice și contractuale) și funcții de execuție pentru că nivelul de 
răspundere, coordonare și implicare trebuie recunoscut și reglementat ca 
atare. Este motivul pentru care ca ordonator de credite am propus o majorare 
de 15% pentru funcțiile de conducere și 11% pentru funcțiile de execuție. De 
asemenea, constatând – ca și în cazul instituțiilor de cultură, o diferență mare 
între nivelul  salarizare studii superioare și nivelul salarizare studii superioare 
de scurtă durată, majorarea la studii superioare de scurtă durată este de 
15%. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 
iniţiator. 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAG                                                            

 
         
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE  
          CHELTUIELI DE PERSONAL 
               Nr.  19556/ 05.12.2022       
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor 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 Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău 
familia ocupațională „Administrație’’, sunt cele aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr.300/17.12.2018. 
      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 oportună propunerea de majorare a salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale „Administrație’’, începând cu luna decembrie 2022.  
     Salariile de bază lunare sunt stabilite prin majorarea cu un procent de 
15% pentru funcțiile publice și contractuale de conducere și respectiv de  11 
% pentru funcțiile publice și contractuale de execuție față de nivelul aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.300/2018, cu modificările și 
completările ulterioare. 
     
 
 



      Pentru funcțiile publice și contractuale de execuție cu nivelul de studii de 
scurtă durată (SSD) majorarea este în procent de 15% față de nivelul aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.300/2018. 
      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. 
    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.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
     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, având în vedere complexitatea și importanța activității 
desfășurate de personalul din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Buzău  
- 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. 
- 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 Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Buzău.      
    Având în vedere prevederile legale menționate, la nivelul aparatului de 
specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău, salariile de 
bază lunare brute se vor stabili prin acte administrative individuale emise de 
conducătorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău cu 
respectarea prevederilor art.11 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
    În prealabil s-a procedat la consultarea organizației sindicale 
reprezentative din cadrul instituţiei, precum şi a conducerii acesteia. 
 
    În considerarea celor arătate mai sus, susținem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată de iniţiator. 
 
 
        DIRECTOR EXECUTIV, 
 
       CIOLAN MIHAIL-LIVIU  
 

                              ŞEF SERVICIU, 
 

                                    GÎDEI GABRIELA-NICOLETA 


	PR Hot sal. DJEP BZ FP PERS CONTR dec.2022
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	Anexa nr.1 FP-DJEP.dec.2022
	15%conduc.si SSD si 11% execut.

	Anexa nr.2 Contractuali-DJEP.dec.2022
	15% pt.cond.si SSD,si11%pt.exec


