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Lista tuturor funcțiilor din cadrul Consiliului Județean Harghita- Direcția Județeana de
Evidenta a Persoanelor precum și a veniturilor salariale la data de 30.09.2022

Nr. crt. Funcţia                           
Nivelul

studiilor Gradaţia Coeficient Salariul de bază 

1 Director executiv, grad II S 5 5,69 12689
2 Șef birou, grad II S 5 4,02 8965
3 Șef birou, grad II S 5 4,02 8965

4

Consilier, consilier juridic, 
Inspector, clasa I, grad prof. 
superior S 0    

     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748
     5 2,07 5748

5

Consilier, consilier juridic, 
Inspector, clasa I, grad profesional 
principal S 0    

     5 1,65 4582
     5 1,65 4582
     5 1,65 4582

- Salariile de bază au fost stabilite prin H.C.J. Harghita nr. 204,221/2017 pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Consiliului Județean Harghita- Direcția Județeana de Evidenta a Persoanelor, începând cu
01.07.2017, conform prevederilor art.11 din Legea-cadru nr. 153/2017. 

- Salariile de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
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Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017. 

Membrii comisiilor de concurs și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și secretarii acestora, în
cazul concursurilor de recrutare a funcționarilor publici beneficiază de o indemnizație de 10% din salariul minim
brut pe economie, conform art. 42 din H.G. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

Salariații  Consiliului  Județean  Harghita  –  Direcția  Județeana  de  Evidenta  a  Persoanelor  beneficiază  de
indemnizație de hrană, în cuantum de 347 lei/ luna, reprezentând a 12-a parte din doua salarii de baza minime
brute pe țara garantate în plata, proporțional cu timpul efectiv lucrat, conform prevederilor art.18 alin. (1) și (2)
din Legea cadru nr. 153/2017 și art. I alin. (6) din O.U.G. nr. 130/2021; 

Conform prevederilor O.U.G. nr. 8/2009, ale O.U.G. nr. 130/2021și ale O.U.G. nr. 131/2021, instituția acordă
anual, în perioada 01 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru
un salariat;

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază pentru activitatea
desfășurată  în  cadrul  programului  normal  de  lucru,  conform  art. 22  din  Legea  cadru  nr. 153/2017,  H.G.
nr. 751/2018 și art. I din O.U.G nr. 130/2021.

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventive beneficiază de o majorare a salariului de bază
cu 10% conform art. 15 din Legea cadru nr. 153/2017.

Personalul  care  deține titlul  de doctor  beneficiază  de o indemnizație  lunară  în cuantum de 50% din nivelul
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care
deține titlul. 

Pentru condiții vătămătoare funcționarii publici  din cadrul Consiliului Județean Harghita – Direcția Județeana de
Evidenta a Persoanelor, vor beneficiază de sporul de 15% la salariul de baza .

Director executiv,

SIMON MIHÁLY


