
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 13/2020 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia 
ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 

Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

1070/23.01.2020; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 1072/23.01.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională 
‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența 
Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

în conformitate cu: 
- art.3 alin.(1), art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. 

III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.191 alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare;   

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;   

     Consiliul Județean Vaslui 
 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – (1) Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din 
familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 
Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

“Art.1. – (1) Începând cu luna ianuarie a anului 2020, salariile de bază pentru 
funcționarii publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența 
Persoanelor Vaslui se stabilesc conform anexei nr.1. 

     (2) Începând cu luna ianuarie a anului 2020, salariile de bază pentru personalul 
contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui se stabilesc conform anexei nr.2.” 

     (2) Anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre înlocuiesc 
anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia 



ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru 
Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual 
din familia ocupațională “Administrație”’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean 
pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, rămân 
neschimbate. 

Art.III. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului  general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, precum și Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor 
Vaslui. 

                                                                                                     
Vaslui, 31 ianuarie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

                 Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI                               

la H.C.J. nr.13/2020

a) Functii publice de conducere

Gradul I Gradul II

1 Director executiv  S 12.480 12.917

2 Sef birou S 10.712 11.045

    NOTA: Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim
b) Functii publice  de executie

Nr.crt.                
Nivelul 

studiilor

Salariile de 
baza  - lei  
Gradatia 0

Consilier, consilier achiziții publice, 
consilier juridic,inspector

grad profesional superior S 6.615

grad profesional principal S 4.493

grad profesional asistent S 3.557

grad profesional debutant S 2.912
Referent

grad profesional superior M 3.599

FUNCTIA

1

2

Salariile de baza pentru functionarii publici din  cadrul Serviciului Public Comunitar Județean 
pentru Evidența Persoanelor  Vaslui

                 Anexa nr. 1

Nivelul 
studiilorNr.crt.                FUNCTIA

Salariile de baza  - lei



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI                                                Anexa nr. 2

la H.C.J. nr.13/2020

a) Functii   de executie

Nr.crt.                
Nivelul 

studiilor

Salariile de 
baza  - lei  
Gradatia 0

Consilier, Inspector de specialitate

gradul IA S 5.637

gradul I S 4.930

gradul II S 4.036
Referent

treapta IA M 3.412

3 Îngrijitor M;G 2.288
Sofer

treapta I M;G 3.183
treapta II M;G 2.871

Muncitor calificat

treapta I M;G 3.183
treapta II M;G 3.058
treapta III M;G 2.871
treapta IV M;G 2.600

4

5

Salariile de baza pentru personalul contractual din  cadrul Serviciului Public Comunitar 
Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui 

FUNCTIA

1

2


