ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind punerea în aplicare a Deciziei civile nr. 365/A/2020 a Curții de Apel Cluj,
pronunțată în Dosarul nr. 852/117/2019
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 27688/2020 la Proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 171 din 26.08.2020 privind punerea în aplicare a Deciziei civile nr.
365/A/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 852/117/2019 propus de
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 27688/2020
şi de Avizul cu nr. 27688 din 31.08.2020 adoptat de Comisia de specialitate cu nr. 1;
Luând în considerare:
 Decizia civilă nr. 365/A/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în DosarUL nr.
852/117/2019, definitivă, prin care se admite în parte apelul declarat de
reclamanții GROZA ADRIANA-referent de specialitate I, TODEA EUGENIA-referent
de specialitate I, POP FLAVIU-referent de specialitate I, FLOREA CARMEN ALINAreferent de specialitate I (1/2 normă) și Consilier juridic IA (1/2 normă), DELEAN
AUGUSTA-îngrijitor, angajați ai Teatrului de Păpuși PUCK, și a obligat Consiliu
Județean Cluj să emită o hotărâre prin care să stabilească salariul de bază al
reclamanților, în conformitate cu dispozițiile art. 11 raportat la Anexa VIII, cap. II
lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,
începând cu data de 1 februarie 2019;
 Minuta încheiată în data de 12.08.2020 în urma consultării reclamanților Groza
Adriana, Todea Eugenia, Pop Flaviu, Florea Carmen Alina, Delean Augusta;
 Adresa doamnei Florea Carmen-Alina înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr.
27690 în 13.08.2020;
Ținând cont de:
 Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 169/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Cluj;
 Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 196/2017 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Cluj nr. 171/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul angajat în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj;
 Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 197/2017 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Cluj nr. 172/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul angajat în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj;
 Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 198/2017 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Cluj nr. 173/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
unii angajați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Cluj;
În conformitate cu prevederile:
 art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 6, ale art. 8, ale art. 11 și ale grilei din Anexa VIII, cap. II lit. A pct. IV din Legea
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată;
 Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4), coroborate cu art. 136 și art.
139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. 1. (1) Cu data de 1 februarie 2019 se stabilesc salariile de bază la gradația zero și
coeficienții de ierarhizare corespunzători pentru funcțiile ocupate de doamnele Groza
Adriana, Todea Eugenia, Florea Carmen Alina, Delean Augusta și domnul Pop Flaviu, angajați
ai Teatrului de Păpuși ”PUCK” Cluj-Napoca, conform anexei care face parte din prezenta
hotărâre.
(2) Salariile de bază pentru gradaţia 0, la data de 01.02.2019, se stabilesc prin
înmulțirea coeficientului de ierarhizare a funcțiilor cu salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 937/2018, în vigoare la data de
01.02.2019.
(3) Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor
de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017.
Art. 2. (1) Cu data de 01.02.2019 doamnele Groza Adriana, Todea Eugenia, Florea
Carmen Alina, Delean Augusta și domnul Pop Flaviu se reîncadrează potrivit anexei la
prezenta hotărâre pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradația corespunzătoare
îndeplinirii condițiilor de ocupare a postului, vechimii în muncă și normei de încadrare, cu
stabilirea salariilor de bază prin decizii individuale ale managerului Teatrului de Păpuși PUCK
Cluj-Napoca.
(2) Cu data de 01.01.2020 salariile de bază, pentru doamnele Groza Adriana, Todea
Eugenia, Florea Carmen Alina, Delean Augusta și domnul Pop Flaviu se stabilesc prin
înmulțirea coeficientului de ierarhizare a funcțiilor, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,
cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data de 01.01.2020, stabilit
prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2019.
(3) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile
de bază pentru doamnele Groza Adriana, Todea Eugenia, Florea Carmen Alina, Delean Augusta
și domnul Pop Flaviu, angajați ai Teatrului de Păpuși ”PUCK” Cluj-Napoca, se modifică prin
decizii individuale ale managerului Teatrului de Păpuși ”PUCK”, prin înmulțirea coeficientului
de ierarhizare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, cu salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată, în vigoare.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Teatrul de Păpuși ”Puck” Cluj-Napoca.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al
judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane;
Teatrului de Păpuși ”PUCK” Cluj-Napoca; doamnelor Groza Adriana, Todea Eugenia, Florea
Carmen Alina, Delean Augusta; domnului Pop Flaviu, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de
internet „www.cjcluj.ro".
PREŞEDINTE
Alin Tișe

Nr. 172 din 31 august 2020

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi “pentru” și 1 ”abținere”, fiind astfel respectate prevederile legale
privind majoritatea de voturi necesară.

