
 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN   

                                                              

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  salariilor de bază  aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 

 “ Administrație ” utilizate  pentru  personalul angajat (funcționarii publici și personalul 

contractual ) în cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și în 

cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul  2019  

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a   domnului președinte  al   Consiliului Judeţean Prahova  şi 

Raportul  comun  nr. 1688/22 ianuarie 2019  al Serviciului  resurse umane și  al Direcției 

Juridic Contencios și Administrație Publică   prin care se propune pentru anul 2019  

aprobarea   salariilor de bază  aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  “ 

Administrație ” utilizate  pentru  personalul angajat  (funcționarii publici și personalul  

contractual ) în cadrul   aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și în 

cadrul  instituțiilor și serviciilor publice din subordine ( Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova,  Direcția  

Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova,  

Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă  a Persoanelor Prahova și  Serviciul  Public Județean 

Salvamont Prahova) ; 

- Avizul  Sindicatului Liber și Independent – Consiliul  Județean  Prahova,  

- Prevederile   art. 11 din  Legea - cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  

prevederile din  Legea nr.188/1999 privind  Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile din Legea nr.53/2003- Codul 

muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată.  

           În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a)  și art.97 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

           Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre : 

 

Art.1 (1). Pentru anul  2019  se  aprobă  salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale  “ Administrație ”  pentru  personalul angajat (funcționarii publici 

și personalul  contractual)  în cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean 

Prahova. 

         (2). Valoarea nominală în lei a salariului de bază  brut lunar pentru personalul 

angajat în cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Prahova  se stabilește 

pe fiecare funcție având în vedere ierarhizarea pe categorie, clasa/nivel de studii, 

grad/treaptă profesională și gradație .  

          (3). Nivelul lunar al veniturilor salariale ale personalui din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova  este  cuprins între nivelul salariului minim 



brut  pe țară  și nivelul indemnizației lunare a funcției de vicepreședinte al consiliului 

județean, exclusiv majorările prevăzute ca urmare a implementării de proiecte cu 

finanțare din fonduri europene nerambursabile .  

         (4). Salariile de bază stabilite  conform prevederilor  alin.(1) - (3)  sunt  cuprinse în 

grilele de salarizare  prevăzute  în  anexele nr. I/a1 și nr.I/a2  și  respectiv  anexele   

nr.  I/ b1  și nr. I/ b2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

          (5). Salariile de bază prevăzute  în anexele  nr.I/a2  și  nr. I/ b2  pentru funcțiile de 

execuție  sunt  stabilite la  gradația 0 și pentru aceeași funcție există un singur nivel de 

salarizare .  

         (6). Salariile de bază  prevăzute în anexele  nr.I/a1  și  nr. I/ b1 sunt stabilite între 

limite minime și maxime  corespunzător fiecărei funcții de conducere  și  cuprind  sporul 

de vechime în muncă la nivel maxim .  

          (7). Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova se stabilesc  prin Dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Prahova, în baza prevederilor  alin.(1) - (6). 

 

Art.2 (1).  Pentru anul 2019  se  aprobă   salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale  “ Administrație ”  pentru  personalul angajat ( funcționarii publici 

și personalul  contractual)  în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea  

Consiliului Județean Prahova,  după cum urmează: Direcția Generală de Asistență 

Socială  și Protecția Copilului Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova,  Direcția  

Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, 

Direcţia  Judeţeană  de  Evidenţă  a Persoanelor Prahova  și  Serviciul Public Județean 

Salvamont Prahova. 

        (2). Valoarea nominală în lei a salariului de bază  brut lunar pentru personalul 

angajat în cadrul instituțiilor și  serviciilor publice din subordinea  Consiliului Județean 

Prahova  se stabilește pe fiecare funcție având în vedere ierarhizarea pe categorie, 

clasa/nivel de studii, grad/treaptă profesională și gradație .  

        (3). Nivelul lunar al veniturilor salariale ale personalui din cadrul  instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Prahova este cuprins între nivelul 

salariului minim brut pe țară și nivelul indemnizației lunare a funcției de vicepreședinte 

al consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute ca urmare a implementării de 

proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile .  

       (4). Salariile de bază stabilite conform prevederilor alin.(1) -  (3)   sunt  cuprinse în 

grilele de salarizare prevăzute  în anexele nr. II/a1 și  nr.  II /a2 și respectiv anexele  nr.  

II/ b1  și nr. II/ b2   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      (5).  Salariile de bază prevăzute  în anexele  nr.II/a2  și  nr. II/ b2  pentru funcțiile de 

execuție  sunt stabilite  la gradația 0 și pentru aceeași funcție există un singur nivel de 

salarizare .  

      (6).  Salariile de bază  prevăzute în anexele  nr.II/a1  și  nr. II/ b1 sunt stabilite între 

limite minime și maxime  corespunzător fiecărei funcții de conducere  și  cuprind  sporul 

de vechime în muncă la nivel maxim .  

     (7). Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Prahova se stabilesc prin Dispoziție a Președintelui  Consiliului 

Județean Prahova, în baza prevederilor  alin.(1) - (6). 



(8). Drepturile salariale ale personalului din cadrul instituțiilor și serviciilor  publice 

din subordinea Consiliului Județean Prahova se stabilesc prin Decizie/Dispoziție a 

conducătorilor acestora, în baza prevederilor  alin. (1) - (6). 
 

 

Art.3   Gestionarea sistemului de salarizare a personalului angajat în aparatul de 

specialitate  al  Consiliului  Județean  Prahova  și  a  personalului  angajat     în  cadrul 

instituțiilor  și  serviciilor  publice  din  subordinea    acestuia    se    asigură    de  fiecare 

ordonator de credite, în condițiile legii . 
 

 

Art.4   Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
 

 

Art.5  Prevederile  prezentei hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul  resurse 

umane  şi  Direcţia Economică  din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean  Prahova,  precum  și de : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova, Direcția  Judeţeană  de 

Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova,  Direcţia  Judeţeană 

de Evidenţă  a Persoanelor Prahova și  Serviciul  Public Județean Salvamont Prahova. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrasemnează, 

SECRETAR 
BÎGIU HERMINA ADI 

 
 
 

Ploieşti, 30 ianuarie 2019 
 

Nr. 007 



 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

Nr. 1688/  Dosar  I/B/3/ 22 ianuarie 2019   

 

 

R A P O R T 

la  proiectul de  hotărâre  privind  aprobarea  salariilor de bază  aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale  “ Administrație ” utilizate  pentru  personalul angajat 

(funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul   aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova  și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea acestuia, pentru anul  2019 

 

           
        În conformitate cu prevederile  art.11 din  Legea - cadru  nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,  

        Având în vedere dispozițiile cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene,  

          Se propune, pentru anul  2019 stabilirea salariilor de baza ( în valoare nominală)  

pentru  funcționarii publici și personalul  contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Prahova și din cadrul  instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea acestuia, având în vedere o clasificare a funcțiilor realizată cu ajutorul unor 

coeficienți de ierarhizare  rezultați ca urmare a respectării :   

           1. principiului  ierarhizării , pe vertical, cât și pe orizontală,  în cadrul aceluiași 

domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate, se aplică 

următoarele criterii generale: -cunoștințe și experiență, complexitate, creativitate și 

diversitate a activității, judecată și  impactul deciziilor, responsabilitate coordonare și 

supervizare, dialog social și comunicare, condiții de muncă, incompatibilități și regimuri 

speciale . 

           2.  principiului  importanței sociale a muncii  în sensul că  

salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, 

complexitatea  și riscurile activității .  

În consecință  : 

- stabilirea drepturilor salariale   se realizează   cu  încadrarea  în limitele bugetului 

aprobat; 

- dreptul salarial brut lunar   se stabilește  între minimul si maximul prevazut de lege 

 

 ( 2.080 – salariul minim brut pe țară - maximul fiind echivalentul indemnizatiei  funcției 

de vicepreședinte de la nivelul U.A.T, respectiv de 16.640 lei); 

- în modul de stabilire al  salariului de bază se are în vedere  respectarea  nivelul de 

studii si de pregatire al fiecarui angajat (generale, medii, studii superioare de scurtă 



durată, superioare, doctorale), precum  și de complexitatea activității  pe care o 

desfasoară fiecare angajat al U.A.T(gradul profesional), precum și de vechimea în 

muncă (gradațiile). 

         Astfel,  pentru flexibilizare s-au calculat și stabilit coeficienți de ierarhizare  

(  pentru  funcțiile din aparatul de specialitate  și  separat  pentru  funcțiile  din  

instituțiile și serviciile publice  subordonate) care prin înmulțire cu nivel salariului  

minim garantat în plată de 2.080 lei/ lunar   se  determină   valoarea nominală  a  salariul 

de bază pentru fiecare funcție din nomenclator,  pentru cea  ocupată de  personalul de 

execuție  (un singur nivel de salarizare ), pentru  cea ocupată de personal de conducere ( 

nivel de salarizare pe   interval  cu  nivel   minim și  nivel maxim),  astfel încât,  fiecare  

ordonatorul de credite  să poată  acorda  drepturile salariale cu respectarea  prevederilor 

din hotărâre . 

         Pentru anul 2019, se propune actualizarea  cu un procent cuprins între 4 și 5 % a 

cuantumului brut al salariilor de bază de la 31 decembrie 2018, astfel încât să fie 

acoperită și inflația înregistrată,  și  implicit se reactualizează și coeficienții de 

ierarhizare .   

        Salariile de bază  lunare se stabilesc astfel încât, împreună cu indemnizația de hrană 

și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare 

aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, 

programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii .  

       Apreciem  că propunerea privind  stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii 

publici și personalul  contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova  și din cadrul instituțiilor și  serviciilor publice din subordinea acestuia 

se realizează cu respectarea legislației în vigoare,   asigură buna desfăşurare a activităţii  

U.A.T.  şi se realizează cu încadrarea  în fondul de cheltuieli  de personal  aprobat  

pentru anul 2019.   Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

Director executiv Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică  

TINCĂ ALINA GEORGIANA  

 

 

 

 

 

Șef serviciu resurse umane ,                                              

ION ELENA                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul de hotărâre privind  aprobarea  salariilor de bază  aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale  “ Administrație ” utilizate  pentru  personalul angajat 

(funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul   aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova  și în cadrul instituțiilor și  serviciilor publice din 

subordinea acestuia, pentru anul 2019   

 

             În aplicarea prevederilor art.11 din Legea- Cadru  nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice este necesară  aprobarea salariilor de 

bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  “ Administrație ” utilizate  

pentru  personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul   

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și în cadrul  instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, după cum urmează : Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova,  

Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene 

Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă  a Persoanelor Prahova și  Serviciul  Public 

Județean Salvamont Prahova. 

       La stabilirea salariilor de baza pentru pentru  funcționarii publici și personalul  

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și din 

cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia s-au avut în vedere  următoarele :  

           1. respectarea principiului  ierarhizării , pe vertical, cât și pe orizontală,  în cadrul 

aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate, se 

aplică următoarele criteriile generale: - cunoștințe și experiență, complexitate, 

creativitate și diversitate a activității, judecată și  impactul deciziilor, responsabilitate 

coordonare și supervizare, dialog social și comunicare, condiții de muncă, 

incompatibilități și regimuri speciale. 

           2.  respectarea principiului importanței sociale a muncii  în sensul că  

salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, 

complexitatea  și riscurile activității .  

           Drept urmare, s-au calculat și stabilit pentru flexibilitate  coeficienți de ierarhizare 

(  pentru  funcțiile din aparatul de specialitate  și  separat  pentru  funcțiile  din  

instituțiile și serviciile publice  subordonate) care prin înmulțire cu nivel salariului  

minim garantat în plată de 2.080  lei au determinat cuantumuri  în lei pentru  fiecare 

funcție din nomenclator,  pe un singur nivel la salariul de bază pentru personalul de 

execuție . 

         Pentru funcțiile de conducere  din aparatul de specialitate  și  separat  pentru  

funcțiile  de conducere  din instituțiile și  serviciile publice  subordonate  a  fost stabilit 

interval  cu nivel   minim și  nivel maxim,  astfel încât,  fiecare  ordonatorul de credite  



să poată    acorda  drepturile salariale   în raport cu responsabilitatea, complexitatea și 

impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate .  

 

    Se menționează faptul că, în aplicarea prevederilor legale a fost consultat organizația 

sindicală reprezentativă la nivel de instituție, respectiv Sindicatul Liber și Independent - 

Consiliul Județean Prahova care depune aviz favorabil la raportul de specialitate.  

         În  baza celor mai sus menţionate,  se  supune  spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea  salariilor de bază  aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  

“ Administrație ” utilizate  pentru  personalul angajat (funcționarii publici și personalul 

contractual ) în cadrul   aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și în 

cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul  2019.  

 

 

 

 

 

                                                      P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. I/a1    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

 

Salariile de bază pentru  funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice de conducere prevăzute de Anexa nr. VIII  cap.I lit. A pct III  lit.  a) din  

Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru anul  2019 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția / Grad * Nivel de 

studii  

Salariul de bază ** 

(min. – max. ) 

Coeficient  

(min. – max.) 

1. Secretar județ / II S 13.250-14.500 6,370-6,971 

2.  Director general, 

Arhitect Șef /II  

S 12.500-13.850 6,010-6,659 

3. Director executiv/II S 11.950-13.450 5,745-6,466 

4. Director executiv 

adjunct /II 

S 11.200-12.550 5,385-6,034 

5. Șef serviciu /II S 10.350-11.650 4,976-5,601 

6. Șef birou /II  S 9.950-11.200 4,784-5,385 

 

* Funcțiile publice de conducere sunt stabilite și avizate  potrivit legii (aviz A.N.F.P.) 

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova.  

 

**Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.  

 

NOTĂ  

Salariul de bază individual (venitul salarial lunar)  pentru administratorul public  se 

stabilește de președintele Consiliului Județean Prahova, în condițiile legii, între limite, 

astfel : limita minimă este salariul de bază al secretarului de județ, iar limita maximă 

este indemnizația vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova.  

 

 

 

                  

 

                  



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. I/a2    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

Salariile de bază pentru  funcționarii publici de execuție  din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice de execuție  prevăzute de Anexa nr. VIII  cap.I lit. A pct III  lit. b)  din  Legea 

- Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare,  pentru anul  2019 

 

Nr. 

crt. 

Funcția / Grad / Treaptă* Nivel de 

studii  

Salariul de 

bază ** 

gradație 0 

Coeficient  

1. 

 

Auditor  S - - 

grad profesional superior  S 6.900 3,317 

grad profesional principal S 6.050 2,909 

grad profesional asistent S 4.800 2,308 

2. Consilier, consilier 

juridic, inspector  

S - - 

grad profesional superior  S 6.550 3,149 

grad profesional principal S 5.750 2,764 

grad profesional asistent S 4.600 2,211 

grad profesional debutant  S 3.750 1,803 

3. Referent de specialitate  SSD - - 

grad profesional superior  SSD 5.550 2,668 

grad profesional principal SSD 4.800 2,308 

grad profesional asistent SSD 3.850 1,851 

grad profesional debutant  SSD 3.350 1,611 

4. Referent  M - - 

grad profesional superior  M 4.700 2,260 

grad profesional principal M 4.050 1,947 

grad profesional asistent M 3.450 1,659 

grad profesional debutant  M 3.120 1,500 

 

* Funcțiile publice de execuție  sunt stabilite și avizate  potrivit legii (aviz A.N.F.P.) 

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova.   

 

**Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru 

gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, în 

condițiile prevăzute de lege.  



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. I/b1    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

 

 

 

Salariile de bază pentru  personalul  contractual de  conducere  din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

contractuale de conducere prevăzute de Anexa nr. VIII  cap.II lit. A pct IV  lit.  a) din  

Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru anul  2019 

 

 

 

Nr. crt. Funcția / Grad * Nivel de 

studii  

Salariul de 

bază ** 

(min. – max.) 

Coeficient 

(min. – max.) 

1. Șef serviciu /II S 9.450-10.500 4,543-5,048 

2. Șef birou /II  S 9.050-10.100 4,351-4,856 

 

* Funcțiile  contractuale de  conducere din cadrul aparatului de specialitate sunt 

stabilite și aprobate potrivit legii prin hotărârea Consiliului Județean Prahova.  

 

**Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                        



 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. I/b2    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

Salariile de bază pentru  personalul contractual de execuție  din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

contractuale de execuție  prevăzute de Anexa nr. VIII  cap.II lit. A pct IV  lit. b)  din  

Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru anul  2019 

 

Nr. 

crt. 

Funcția / Grad/ Treaptă  * Nivel 

de 

studii  

Salariul 

de bază ** 

gradație 0 

Coeficient 

1. 

 
Consilier,inspector de specialitate,  consilier 

juridic,referent de specialitate   

S - - 

grad profesional IA  S 6.050 2,909 

grad profesional I S 5.200 2,500 

grad profesional II S 4.150 1,995 

grad profesional debutant  S  3.750 1,803 

2. Referent   SSD - - 

grad profesional IA  SSD 5.000 2,404 

grad profesional I SSD 4.400 2,115 

grad profesional II SSD 3.850 1,851 

grad profesional debutant  SSD 3.350 1,611 

3. Referent  M - - 

treaptă  profesională IA  M 4.260 2,048 

treaptă profesională I M 3.850 1,851 

treaptă profesională II M 3.350 1,611 

treaptă  profesională  debutant  M 2.910 1,399 

Funcții  contractuale de execuție comune din sectorul de activitate secretariat- 

administrativ,gospodărire, întreținere- reparații și de deservire  

4. Casier, funcționar  M;G 3.450 1,659 

                                                             debutant  M;G 2.910 1,399 

5. Șef formație  pază/pompieri/muncitori  M;G 4.050 1,947 

6. Portar, paznic,pompier, M;G 3.450 1,659 

7. Îngrijitor  M/G 3.020 1,452 

                                                 debutant  M/G 2.910 1,399 

8. Șofer   - - 

treaptă   I M;G 3.450 1,659 

             II M;G - - 

9. Muncitor calificat   - - 

treaptă   I M;G 3.450 1,659 



             II M;G 3.220 1,548 

            III M;G 3.120 1,500 

            IV  M;G 3.020 1,452 

10. Muncitor necalificat   - - 

 I M;G 3.020 1,452 

 II- fără sporuri  M;G 2.910 1,399 

 

* Funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate  sunt stabilite 

și aprobate  prin Hotărâre a  Consiliului Județean Prahova.   

**Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru 

gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, în 

condițiile prevăzute de lege, 

 

NOTĂ:  Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta 

IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează  și 

pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul președintelui Consiliului Județean 

Prahova.  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                                        



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. II/a1    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

 

 

Salariile de bază pentru  funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului 

propriu al  Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

precum și din   Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova și  Direcţia  Judeţeană  de 

Evidenţă  a Persoanelor Prahova  - instituții și servicii publice din subordinea 

Consiliului Județean Prahova pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice de 

conducere prevăzute de Anexa nr. VIII  cap.I lit. A pct III  lit. a) din  Legea - Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru anul  2019 

 

 

Nr. crt. Funcția / Grad * Nivel de 

studii  

Salariul de 

bază ** 

(min.- max.) 

Coeficient 

(min.- max.) 

1. Director executiv/II S 10.900-11.950 5,240-5,745 

2. Director executiv 

adjunct /II 

S 10.100-11.200 4,856-5,385 

3. Șef serviciu /II S 9.400-10.350 4,519-4,976 

4. Șef birou /II  S 9.050-9.950 4,351-4,784 

 

* Funcțiile publice de conducere sunt stabilite și avizate  potrivit legii (aviz A.N.F.P.) 

în cadrul aparatului propriu al Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, precum și din  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova și  Direcţia  

Judeţeană  de Evidenţă  a Persoanelor Prahova.   

 

**Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. II/a2    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

 

Salariile de bază pentru  funcționarii publici de execuție  din cadrul aparatului 

propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

precum  și din  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova și  Direcţia  Judeţeană  de 

Evidenţă  a Persoanelor Prahova  - instituții și servicii publice din subordinea 

Consiliului Județean Prahova pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice de  

execuție  prevăzute de Anexa nr. VIII  cap.I lit. A pct III  lit. b) din  Legea Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru anul  2019 

 

Nr. 

crt. 

Funcția / Grad /Treaptă * Nivel de 

studii  

Salariul de 

bază ** 

gradație 0 

Coeficient 

1. 

 
Auditor  S - - 

grad profesional superior  S 6.250 3,005 

grad profesional principal S 5.400 2,596 

grad profesional asistent S 4.400 2,115 

2. Consilier, consilier juridic, 

inspector  

S - - 

grad profesional superior  S 5.950 2,861 

grad profesional principal S 5.200 2,500 

grad profesional asistent S 4.150 1,995 

grad profesional debutant  S 3.750 1,803 

3. Referent de specialitate  SSD - - 

grad profesional superior  SSD 5.000 2,404 

grad profesional principal SSD 4.400 2,115 

grad profesional asistent SSD 3.550 1,707 

grad profesional debutant  SSD 3.350 1,611 

4. Referent  M - - 

grad profesional superior  M 4.260 2,048 

grad profesional principal M 3.650 1,755 

grad profesional asistent M 3.220 1,548 

grad profesional debutant  M 3.120 1,500 

 

 

 

 



** Funcțiile publice de execuție  sunt stabilite și avizate  potrivit legii (aviz A.N.F.P.) 

în cadrul aparatului propriu al Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova,  precum și din  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova și  Direcţia  

Judeţeană  de Evidenţă  a Persoanelor Prahova .  

 

 **Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru 

gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, în 

condițiile prevăzute de lege . 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                                        



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. II/b1    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

 

 

 

Salariile de bază pentru  personalul contractual de conducere  din cadrul aparatului 

propriu  al Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

precum și din   Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de 

Evidenţă  a Persoanelor Prahova, Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de 

Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova și  Serviciul  Public Județean Salvamont 

Prahova  - instituții și servicii publice din subordinea Consiliului Județean Prahova,  

pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale  de conducere prevăzute de Anexa 

nr. VIII  cap.II lit. A pct IV  lit. a) din  Legea- Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice,  cu modificările și completările ulterioare,  

pentru anul  2019 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcția / Grad * Nivel de 

studii  

Salariul de 

bază ** 

(min. - max.) 

Coeficient  

(min. - max.) 

1. Director /II S 9.850-10.850 4,736-5,216 

2. Director  adjunct /II S 9.150-10.100 4,399-4,856 

3. Șef serviciu /II S 8.550-9.450 4,111-4,543 

4. Șef birou /II  S 8.150-9.050 3,918-4,351 

 

* Funcțiile  contractuale de  conducere din cadrul aparatului propriu al Direcției  

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și din  Direcţia  

Judeţeană  de Pază Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă  a Persoanelor Prahova, 

Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene 

Prahova și  Serviciul  Public Județean Salvamont Prahova  sunt stabilite și aprobate 

potrivit legii prin hotărârea Consiliului Județean Prahova.  

 

**Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.  

 

 

 

                  



 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                       Anexa nr. II/b2    

                                                                                      La Hotărârea nr................ 

                                                                                      Din data de ...................... 

 

Salariile de bază pentru  personalul contractual de execuție  din cadrul aparatului 

propriu  al  Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 

precum și din  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă  

a Persoanelor Prahova, Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene Prahova și  Serviciul  Public Județean Salvamont Prahova  - 

instituții și servicii publice din subordinea Consiliului Județean Prahova,  pe 

nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale de execuție  prevăzute de Anexa nr. 

VIII  cap.II lit. A pct IV  lit. b)  și lit. c)  din  Legea - Cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  cu modificările și completările 

ulterioare, pentru anul  2019 

 

Nr. 

crt. 

Funcția / Grad / treaptă * Nivel 

de 

studii  

Salariul de 

bază ** 

gradație 0 

Coeficient  

1. 

 
Consilier,inspector de specialitate,  

consilier juridic,referent de specialitate   

S - - 

grad profesional IA  S 5.400 2,596 

grad profesional I S 4.800 2,308 

grad profesional II S 3.850 1,851 

grad profesional debutant  S  3.750 1,803 

2. Referent   SSD - - 

grad profesional IA  SSD 4.600 2,211 

grad profesional I SSD 3.950 1,899 

grad profesional II SSD 3.450 1,659 

grad profesional debutant  SSD 3.350 1,611 

3. Referent  M - - 

treaptă  profesională IA  M 3.850 1,851 

treaptă profesională I M 3.550 1,707 

treaptă profesională II M 3.120 1,500 

treaptă  profesională  debutant  M 2.910 1,399 

Funcții  de execuție de natură contractuală  stabilite pentru personalul care 

desfășoară activitate de  secretariat - administrativ, gospodărire, întreținere- reparații 

și de deservire 

4. Casier, funcționar  M;G 3.450 1,659 

                                                 debutant   M;G 2.910 1,399 

5. Șef formație  pază/pompieri/muncitori  M;G 4.050 1,947 

6. Portar, paznic,pompier, M;G 3.450 1,659 

7. Îngrijitor  M/G 3.020 1,452 



                                                    debutant  M/G 2.910 1,399 

8. Șofer   - - 

treaptă   I M;G 3.450 1,659 

             II M;G 3.120 1,500 

9. Muncitor calificat   - - 

treaptă   I M;G 3.450 1,659 

             II M;G 3.220 1,548 

            III M;G 3.120 1,500 

            IV  M;G 3.020 1,452 

10. Muncitor necalificat   - - 

 I M;G 3.020 1,452 

 II- fără sporuri  M;G 2.910 1,399 

Funcții de execuție de natură contractuală utilizate în cadrul serviciilor publice de 

salvamont din subordinea consiliilor județene 

1. Salvator montan            -           - 

                                                  gradul I - 4.050 1,947 

                                                  gradul II - 3.650 1,755 

                                                  gradul III - 3.360 1,615 

 

* Funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției  

Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și din  Direcţia  

Judeţeană  de Pază Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă  a Persoanelor Prahova, 

Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene 

Prahova și  Serviciul  Public Județean Salvamont Prahova  sunt stabilite și aprobate  

prin Hotărâre a  Consiliului Județean Prahova.   

**Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru 

gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, în 

condițiile prevăzute de lege . 

NOTĂ: 

 I . Pentru personalul angajat ( funcționarii publici și personalul contractual) din 

cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova care 

prin atribuțiile din Fișa postului,  desfășoară activitate de deservire a liniei telefonice 

de urgență 983 – S.O.S. Victimele Violenței în Familie, salariul de bază 

corespunzător funcției cu normă întreagă diferențiată pe grad/treaptă /gradație  se 

majorează cu suma de 500 lei brut lunar .  

II.  Pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont 

Prahova, care prin atribuțiile din Fișa postului desfășoară activitate de salvator 

montan, salariul de bază corespunzător funcției  cu normă întreagă, diferențiată pe 

grad/treaptă /gradație   se majorează cu suma  de 600 lei brut lunar .  
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