
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOV A 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 5325/ 03 martie 2022 

a. 

LISTA 
functiilor din Consiliul Judetean Prahova ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 

31 martie 2022 

Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica sunt mentinute la nivelul cuantumului din decembrie 2021 �i stabilite conform art 13 din 
Legea- Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare coroborat cu O.U.G. nr. 

130/2021 
Functia Indemnizatia 
Presedinte 18.720 
Vicepresedinte 16.640 

Pentru funcµa de Administrator public- salariul de baza este de 16.160 lei lunar care se majoreaza cu 25% conform art. 16 (2) din Legea-Cadru 
nr. 153/2017 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare 

Salariile de baza pentru functionarii publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Prahova pe nomenclatorul �i 
ierarhia functiilor publice de conducere prevazute de Anexa nr. VIII cap.I lit. A pct ill lit. a) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare, sunt mentinute la nivelul cuantumului din luna decembrie 2021 �i 
aprobate prin HCJ nr. 1/2021 -anexa nr. I/al 

Nr. crt. Functia / Grad Nivel de Salariul de baza Coeficient 
studii (min. -max. ) (min. -max.) 

1. Secretar general / II s 14.000-15.080 6,087 - 6,557 
2. Director general, Arhitect Sef /II s 13 .500 - 13 .990 5,870 -6,083 
3. Director executiv/II s 12.500 - 13.490 5,435 - 5.865 
4. Director executiv adjunct /II s 11. 700 - 12.500 5,087 -5,434 
5. Sef serviciu /II s 10.760-11.650 4.678 - 5,065 
6. Sef birou /II s 10.345 -10.750 4.498 - 4.674 

Salariile de baza pentru personalul contractual de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Prahova pe nomenclatorul �i 
ierarhia functiilor contractuale de conducere prevazute de Anexa nr. VIII cap.II lit. A pct IV lit. a) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare, sunt mentinute la nivelul cuantumului din luna decembrie 2021 �i 
aprobate prin HCJ nr. 1/2021 - anexa nr.1/bl 

Nr. crt. Functia / Grad Nivel de studii Salariul de baza Coeficient 
(min. -max.) (min. -max.) 

1. Sef serviciu /II s 10.250 -10.920 4,457 -4,748 
2. Sef birou /II s 9.410- 10.200 4,091 -4,435 

4 



Salariile de baza pentru funqionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Prahova pe nomenclatorul �i 
ierarhia funqiilor publice de executie prevazute de Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct Ill lit. b) din Legea Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare, sunt mentinute la nivelul cuantumului din luna decembrie 
2021 �i aprobate prin HCJ nr. 1/2021 - anexa nr. l/a2 

Nr. 
Crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Functia: 

Auditor 

. Cons�li��! .......... . 
consi1i�rjlll"ici�c,. 
co1:1�iji.�r achizit� 
publice, inspC:lctor 

Referent de 
§pecialitate

l&eferen� 

Gtadul 
profesion·aI 

sup'etior 

pri11cipal 

asistent 

superior 

pri!l�ipal 

a�istent 

debutant 

s.uperfor

principa� 

asistent 

d:ebutant 

su.perior 

principal 

asistent 

de'hutant 
. . 

Nivehd Safariul de·baza brut Coeficient 
studiilor lunar 

Gradatia.0 
s 7.175 3,120 

s 6.290 2,735 

s 4.990 2,170 

s 6.810 2.961 

s 5.980 2,600 

s 4.780 2,078 

s 3.900 1,696 

Sf,� 5.770 2,509 

'SSD 4.990 2,170 

SSD 4.000 1,739 

SSD 3.480 1,513 

M 4.885 2,124 

M 4.210 1,830 

M 3.585 1,559 

M 3.245 1,411 



Salariile de baza pentru personalul de la Cabinetul Pre�edintelui Consiliului judetean Prahova �i similar in plata pentru personalul de la Cabinetele 
vicepre�edintilor Consiliuluijudetean Prahova, sunt mentinute la nivelul cuantumului din luna decembrie 2021 �i aprobate prin HCJ nr. 1/2021 - anexa 

nr. Vb2 

Nr. Functia Gradul Nivelul Salariul de baza brut Coeficient 
Crt. profesional/ studiilor lunar 

Treapta Gradatia 0 
profesionala 

1 Consilier IA s 6.290 2,735 
2 Referent IA M 4.430 1,926 

Salariile de baza pentru personalul contractual de execuµe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Prahova pe nomenclatorul �i 
ierarhia functiilor publice de executie prevazute de Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct IV lit. b) din Legea Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare stabilite, sunt mentinute la nivelul cuantumului din luna 
decembrie 2021 �i aprobate prin HCJ nr. 1/2021- anexa nr. I /b2 

Nr. Functia Gradul Nivelul Salatiul de b.aza brut Coeffoient 

Crt. profesional studiilor iUnaJ.i 

Gradafia 0 

Consilier, IA s 6.290 2,735 
inspector de 
specialitate, I s 5.405 2,350 

1. consilier II s 4.315 1,876 
juridic,referent de

specialitate Debutant s 3.900 1,696 

2. Referent IA SSD 5.200 2,261 

I SSD 4.575 1.989 

II SSD 4.000 1,739 

Debutant SSD 3.480 1,513 

IA M 4.430 1,926 

I M 4.000 1,739 

3. Referent II M 3.480 1,513 

Debutant M 3.025 1,315 

.3 



4. Casier, functionar M;G 3.585 1,559 

Debutant M;G 3.025 1,315 

5. Sef formatie paza/ M;G 4.210 1,830 
pompieri/ 
muncitori 

6. Portar, paznic, M;G 3.585 1,559 
pomp1er 

7. Ingrijitor M;G 3.140 1,365 

Debutant M;G 3.025 1,315 

8. Sofer I M;G 3.585 1,559 

II M;G - -

I M;G 3.585 1,559 

9. Muncitor calificat 
II M;G 3.345 1,454 

III M;G 3.245 1,411 

IV M;G 3.140 1,365 

10. Muncitor I M;G 3.140 1,365 
necalificat 

II-Fara M;G 3.025 1,315 

sporuri

b. 
- salariile de baza pentru gradaµile 1 - 5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din

Legea-Cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificiirile �i completarile ulterioare 
- majorare de 10% a salariului de baza pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv cf. art. 15 din Legea-

Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pliitit din fonduri publice, cu modificiirile �i completiirile ulterioare.
- indemnizaµe lunara de 1040 lei pentru personalul care detine titlul �tiintific de doctor cf. art. 14 din Legea -Cadru nr. 153/2017 privind

salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu modificiirile �i completiirile ulterioare, cuantum mentinut la nivelul acordat in luna decembrie 2021
- spor de 15% calculat la salariul de baza, aferent lunii decembrie 2021, pentru persoanele cu handicap grav �i accentuat cf. art. 22 din

Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificiirile �i completiirile ulterioare
- spor de 10% pentru condifii periculoase sau vatamatoare de munca calculat la salariul de baza, aferent lunii decembrie 2021 pentru



c. 

d. 

e. 

f. 

personalul angajat ill cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jud.Prahova, pentru personalul angajat la Cabinetul pre�edintelui C.J.Ph �i pentru 
personalul angajat la Cabinetele vicepre�edintilor C.J.Ph conform art. 23 �i art. 1 de la lit B din Cap.I �i art. 1 de la lit I din Cap II al Anexei VIII din Legea 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare precum �i prevederile art.8 din 
Regulamentul aprobat prin HG 569/2017 

- majorarea indemnizafiilor lunare ale pre�edintelui �i vicepre�edinfilor cu pana la 25% ill functie de numarul de proiecte aflate in
irnplementare finantate din fonduri europene, la nivelul Consiliului judetean Prahova, cf. art. 16 (2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile ulterioare �i art. 6 al Regulamentului-cadru din HG nr. 325/2018.

- majorare cu pana la 50% la salariile de baza pentru personalul nominalizat ill echipele de proiecte finantate din fonduri europene
nerambursabile cf. art.16(1) din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificarile �i completarile ulterioare. 
Pentru anul 2022 se acorda vouchere de vacanfa ill valoare de 1450 lei pentru fiecare angajat. 

in anul 2022 se acorda indemnizafie de hrana ill cuantumul din luna decembrie 2021, respectiv suma de 346 lei brut lunar proportional cu tirnpul 
efectiv lucrat pentru administratorul public, personalul de la Cabinetul Pre�edintelui CJPh, personalul de la Cabinetul Vicepre�edintilor CJPh �i 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al CJPh .. 
Nuse acorda alte drepturi ill bani sau ill natura. 
Drepturile salariale individuale ale personalului Consiliului Judetean Prahova nu depa�esc nivelul indemnizatiei lunare a functiei de vicepre�edinte cf 
art. 11 alin.( 4) din Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare 
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