HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale funcţionarilor
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Cluj și din instituţiile publice de interes judeţean din
subordinea acestuia pentru anul 2022

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 258 din 17.12.2021 pentru
stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale funcţionarilor publici şi
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Cluj și din instituţiile publice de interes judeţean din subordinea acestuia pentru anul
2022, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj – domnul Alin Tișe, care este
însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 45567/2021; Raportul de specialitate întocmit de
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Cluj cu nr. 45568/2021 şi de Avizul cu nr. 45567 din 20.12.2021 adoptat de Comisia de
specialitate nr. 1, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
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. 170/2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru unii angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj;
➢ Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 171 din 26.07.2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru personalul angajat în cadrul Serviciului Public Județean SalvamontSalvaspeo Cluj cu modificările ulterioare;
➢ Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 172/2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul angajat în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj,
cu modificările ulterioare;
➢ Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 173/2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru unii angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Cluj;
Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Cluj nr. 170/2020;
În conformitate cu prevederile:
➢ art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
➢ art. 3 alin. (1) și (4) și ale art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ art. 3 pct. 12 și ale art. 16 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
➢ Hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată nr. 1071/2021;

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 și completările ulterioare;
hotărăşte:
Art. 1. (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (5) din Hotărârea Consiliului Județean
Cluj nr. 169/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj pentru anul 2022, începând cu data
de 1 ianuarie 2022 cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la acelaşi nivel cu cel
ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi
funcţie și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj
nr. 170/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru unii angajați din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Cluj pentru anul 2022, începând cu data de 1
ianuarie 2022 cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se
acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie
și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
Art. 2. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean
Cluj nr. 171/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul
Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, cu modificările ulterioare, pentru
anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cuantumul brut al salariilor de bază se
menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care
personalul ocupă aceeaşi funcţie și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
Art. 3. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean
Cluj nr. 172/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, cu modificările ulterioare pentru anul
2022, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cuantumul brut al salariilor de bază se menţine
la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care
personalul ocupă aceeaşi funcţie și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
Art. 4. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (5) din Hotărârea Consiliului Județean
Cluj nr. 173/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru unii angajați în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, cu modificările ulterioare, pentru
anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cuantumul brut al salariilor de bază se
menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care
personalul ocupă aceeaşi funcţie și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții.
Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse
Umane, precum și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj; Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Cluj.
Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse
Umane; Direcției Juridice; Direcției Dezvoltare și Investiții; Direcției Urbanism și
Amenajarea Teritoriului; Direcției Administrație și Relații Publice; Direcției de
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj; Direcției de Administrare și
Exploatare a Stadionului ”Cluj Arena”; Serviciului Corp Control Președinte, Control Intern
Managerial; Serviciului Audit Intern; Cabinet vicepreședinte; Serviciului Public Județean
Salvamont-Salvaspeo Cluj; Direcției Județeane de Evidență a Persoanelor Cluj; Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj; Sindicatului Liber ”Transilvania”
din Consiliul Județean Cluj; Sindicatului AD-PAT; Sindicatului „Speranța”; Sindicatului
”Unirea”, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică prin
afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pe pagina de internet
„www.cjcluj.ro”.

(2) Conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul Consiliului Județean Cluj
menționate la alin. (1) au obligația comunicării prezentei hotărâri personalului din
subordine și transmiterii documentului de comunicare în cauză Direcției Administrație
și Relații Publice.
(3) Conducătorii Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj; Direcției
Județeane de Evidență a Persoanelor Cluj și Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Cluj au obligația comunicării prezentei hotărâri personalului din
subordine și transmiterii documentului de comunicare în cauză Direcției Administrație
și Relații Publice.

PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Nr. 250 din 21 decembrie 2021

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind
majoritatea de voturi necesară.

