
Indemnizație 

de vacanță 

sub formă de 

vouchere de 

vacanță*

-

-

Indemnizație 

de vacanță 

sub formă de 

vouchere de 

vacanță*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Şef serviciu II 11860 - 347 1186³

Şef serviciu II 11860 - 347 1186²+1186³

-0 347

2153³II 14140 - 347

Salariul de bază 

/ indemnizație 

lunară-lei

SporurI, 

compensații, 

prime, premii 

Valoarea 

indemnizației de 

hrană**

Alte drepturi în bani 

și/sau în natură***

Secretar al Judeţului 15860 - 347 -

Nr. 5419 /31.03.2021

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE – Consiliul Judeţean Hunedoara 

 A. Aparatul de specialitate

Funcţii de demnitate publică
Gradul 

profesional
Gradația

Salariul de bază 

/ indemnizație 

lunară-lei

SporurI, 

compensații, 

prime, premii 

Valoarea 

indemnizației de 

hrană**

Alte drepturi în bani 

și/sau în natură***

2692³

13460 - 347

-

1346²+1346³

Preşedinte 18720 - - 4680¹

Vicepreşedinte 16640 - - 4160¹

Arhitect şef

Funcţii publice
Gradul 

profesional
Gradația

Director executiv II

Şef serviciu II 11860 - 347

Director executiv II 13460 - 347

2372³Şef serviciu

Şef birou II 11260 - 347 -

Şef serviciu II 11860 - 347 3558³

II 11860 - 347

Consilier ASISTENT 4060 -



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ASISTENT

9265 - 347 1853³

Consilier/Consilier juridic/inspector SUPERIOR 4 9039 - 347 1808³

Consilier/Consilier juridic/consilier 

achiziții publice/inspector SUPERIOR -

Inspector/Consilier juridic SUPERIOR 4 9039 - 347 904³

Consilier

-

Consilier/Consilier juridic/consilier 

achiziții publice/inspector

SUPERIOR 4 9039 -

Consilier juridic SUPERIOR 2 8398 - 347 -

-

SUPERIOR

347

Referent SUPERIOR 5 4933 - 347 -

4694 -Referent SUPERIOR 3

Referent 4 4812 - 347 -

347 -

347 -

Auditor SUPERIOR 4 10426 -

-

Consilier/consilier achiziții publice/ SUPERIOR 5 9265 - 347 2780³

Consilier SUPERIOR 5 9265 - 347

Consilier SUPERIOR 927²+1853³5 9265 - 347

927³

Consilier/consilier achiziții 

publice/inspector

SUPERIOR 5

-347

347 -

-

-

- 347

5 5059 - 347

1206³

-

4584 - 347

481³

- 347 963³

Auditor SUPERIOR 5 10687 - 347

Referent de specialitate SUPERIOR 5 7822 -

Consilier ASISTENT 3 4814 - 347

Consilier ASISTENT 2

SUPERIOR 8818Consilier/Consilier juridic/consilier 

achiziții publice/inspector

3

- 3476653Consilier PRINCIPAL 5

Consilier ASISTENT 3 4814

Consilier

-4

Consilier PRINCIPAL 2 6029 - 347

-PRINCIPAL 6490 347

Consilier PRINCIPAL 3 6331 - 347 -

5 9265



Indemnizație 

de vacanță 

sub formă de 

vouchere de 

vacanță*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consilier IA 2 8196 - 347 -

Referent II 0 3580 - 347 -

-

-

1452³

Consilier II 2 5464 - 347 -

Consilier II

2 6051 -

Consilier II

3 8606 - 347 -

Alte drepturi în bani 

și/sau în natură***

Administrator public

Consilier

Consilier I

Funcţii contractuale

Gradul 

profesional/  

treapta 

profesională

Gradaţia
Salariul de bază- 

lei

SporurI, 

compensații, 

prime, premii

Valoarea 

indemnizației de 

hrană**

20700 - 347 -

Şef serviciu II 9520 - 347 -

5 6030 - 347 -

Consilier II 4 5882 - 347 -

3 5738 - 347

347 -

-

Consilier IA 4 8822 - 347

IŞofer 4 4812 - 347 -

Şofer

IA 0 7260 - 347

Consilier IA

Muncitor calificat I 4 4812 - 347

I 5 4933 - 347

Îngrijitor - 3 3344 - 347 -

* În anul 2021 personalul din cadrul Consiliului Județean Hunedoara nu beneficiază de vouchere de vacanță.

Îngrijitor - 2 3184 - 347 -

-

Consilier/Inspector de specialitate IA 5 9043 - 347 -

Muncitor calificat I 5 4933 - 347 -



³ Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de 

majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care 

este implicat. Aceasta majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect, conform art.16 alin.1 din Legea-cadru nr. 153/ 

2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

**În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în  perioada 2019-2020, personalul din 

cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiază de indemnizaţia de hrană prevăzută la art.18 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

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

Conform prevederilor art.I alin.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.226/31.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,prin derogare de la prevederile art. 18 alin.(1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2020.

***

¹ Majorare cu 25% a indemnizațiilor lunare ale președintelui și vicepreședinților consililui județean pentru implementarea de proiecte finanțate din fonduri 

europene nerambursabile, conform art.16 alin.2 din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare.

² Majorare cu 10% a salariului de bază pentru exercitarea activității de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, conform art.15 din 

Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.



Informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial : Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul  indemnizaţiei lunare a 

vicepreşedintelui consiliului judeţean, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. Conform Notei 

de la Punctul III, Litera A, Capitolul I, Anexa nr.VIII din Legea– cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către preşedintele consiliului judeţean, în condiţiile legii, în 

funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia  vicepreşedintelui consiliului judeţean care cuprinde şi majorarea prevăzută la 

art. 16 alin. (2), din legea-cadru menționată. Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi 

vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor 

de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi 

a indemnizaţiilor lunare, după caz, conform art. 25 alin.(1)  din Legea-cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 


