
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Sălaj 
 
 

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 9649 din 19.05.2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean 
Sălaj; 

- raportul de specialitate nr. 9650 din 19.05.2023 al Direcţiei juridice şi administraţie 
locală; 

- art. III şi VI din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
stabilirea unor măsuri financiare;  

- prevederile art.173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale art. 478  
alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Sălaj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu data întrării în vigoare a prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice alte 
dispoziții contrare. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:   
            -   Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj; 
            -   Direcţia juridică şi administraţie locală. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului judeţean şi secretarul general al judeţului; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală. 
 

 
 

PREŞEDINTE,                                                            Avizat: 
                                                            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Dinu Iancu-Sălăjanu 
                    Cosmin-Radu Vlaicu  
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Anexa  
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Sălaj 
 
 

Stat de funcţii - aparatul de specialitate al consiliului judeţean 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul  
studiilor 

Gradul/Gradul 
profesional/ 

treapta profesională 

Numărul de 
posturi 

Conducere Execuţie 

0 1 2 3 4 5 

A. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ - TOTAL 
3 

3 
 

1. Preşedinte   S  1 

2. Vicepreşedinte  S  2 

B. ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI 
1 

1 
 

 Administrator public 
al judeţului 

 S  1 

C. APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN 
133 

148 
 

1. Funcţii publice   117 

2. Personal contractual   31 

I. TOTAL FUNCŢII PUBLICE (II+III) 
100 

117 
 

1. Funcţii publice de conducere   15 

2. Funcţii publice de execuție   102 

II. FUNCŢII  PUBLICE SPECIFICE (a+b) 
1 

2 
 

a) FUNCŢII PUBLICE SPECIFICE DE CONDUCERE - TOTAL 
1 

2 
 

 Secretarul general al 
judeţului 

 S  1 

 Arhitect şef  S II 1 

b) FUNCŢII PUBLICE SPECIFICE DE EXECUŢIE - TOTAL  

III. FUNCŢII PUBLICE GENERALE (a+b) 
99 

115 
 

a) FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 
11 

13 
 

1. Director executiv  S II 4 

2. 
Director executiv 
adjunct 

 S II 1 

3. Şef serviciu  S II 6 

4. Şef birou  S II 2 

b) FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 
88 

102 
 

1.  Auditor S Superior 2 

  Consilier juridic S Superior 8 
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S Principal 2 

2.  Consilier, consilier 
de achiziţii, 
inspector 

S Superior 68 

S Principal 11 

S Asistent 7 

S Debutant 2 

3.  Referent M Superior 2 

IV. PERSONAL CONTRACTUAL (a+b+c) 
33 

31             
 

a) FUNCŢII DE CONDUCERE 
3 

2 
 

1. Director  S II 1 

2. Şef serviciu  S II 1 

b) FUNCŢII DE EXECUŢIE 
17 

14 
 

1.  Inspector de 
specialitate 

S IA  1 

S I 5 

S II 3 

2.  Referent M I A - D 5 

c) PERSONAL DIN ACTIVITATEA ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, 
ÎNTREŢINERE ŞI DESERVIRE 

13 

15 

1.  Îngrijitor G/M  5 

2.  Muncitor  
(instalator, 
electrician, pază) 

G/M I - VI 3 

3.  Şofer I G/M  7 

D. PERSONAL DIN CADRUL  CABINETELOR DEMNITARILOR 8 

1. Director de cabinet  S  1 

2.  Consilier S  7 

 TOTAL (A + B + C+D) 
138 

160 
  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 9649 din 19.05.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Sălaj 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 5 din 28 ianuarie 2021 au fost aprobate organigrama şi 
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. Statul de funcții al aparatului de 
specialitate a fost modificat ulterior ca urmare a examenelor de promovare care au avut loc în perioada 
2021-2022.  

În conformitate cu prevederile art. 478 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea în grad profesional a 
funcționarilor publici din cadrul instituțiilor publice se face prin concurs sau examen, organizat de către 
autorităţile şi instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a 
promovării concursului sau examenului de promovare. 

În data de 18.05.2023 au avut loc examenele pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj. În vederea încheierii procedurii de 
promovare, se impune schimbarea nivelului de încadrare a unei funcţii publice de execuţie de consilier 
juridic, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Direcției juridice și administrație locală -  Serviciul 
juridic, contencios, pregătirea ședințelor și proceduri administrative, în consilier juridic , clasa I, gradul 
profesional superior. 

În data de 16.05.2023 a avut loc examenul pentru promovarea în grad a personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, examen organizat în conformitate cu 
prevederile art. 31 alin. (1) - (6) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice. Pentru finalizarea procedurii de promovare se impune modificarea nivelului de încadrare a 
unei funcții ocupate cu contract individual de munca de inspector de specialitate gradul II, în inspector de 
specialitate gradul I. 

Numirea în noile funcţii şi stabilirea salariului personalului promovat se va face prin dispoziția 
preşedintelui Consiliului judeţean. 

Pentru o mai bună organizare a activității la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului județean 
și pentru rezolvarea în mod eficient a problematicii complexe existente la nivelul administrației județene în 
contextul restricțiilor cu privire la angajarea de personal care sunt în vigoare în cursul anului 2023, 
propunem modificarea nivelului de încadrare a unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior din cadrul Direcției juridice și administrație locală -  Compartimentul contractări 
servicii sociale și guvernanță corporativă, în consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, funcția 
urmând a fi ocupată prin redistribuirea de personal din cadrul aparatului de specialitate. 

Modificările făcute se regăsesc în anexa la proiectul de hotărâre. 
Precizăm că modificarea structurii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj respectă 

încadrarea în numărul maxim de personal stabilit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare. 
 Luând în considerare cele prezentate şi dispoziţiile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile 
art. 182 alin. (2) și (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Dinu Iancu-Sălăjanu 



R O M Â N I A         
JUDEŢUL SĂLAJ                
CONSILIUL JUDEŢEAN       
DIRECŢIA JURIDICĂ  
ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ  
Nr. 9650 din 19.05.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Sălaj 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean, 
aprobă , la propunerea președintelui consiliului județean, organigrama şi statul de funcţii ale aparatului 
de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice din subordinea sa. 

În conformitate cu prevederile art. 478 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile art. 31 alin. (1) - (6) din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, promovarea angajaților din cadrul instituțiilor publice se face prin examen sau 
concurs. Personalul care promovează acest examen va fi numit în noile funcții, prin dispoziția 
preşedintelui consiliului judeţean, în urma modificării nivelului de încadrare a posturilor, care 
presupune modificarea statului de funcții al Consiliului  Județean Sălaj. Modificarea statului de funcţii 
se face prin hotărâre a consiliului județean conform dispoziţiilor art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Precizăm că structura aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj şi a instituţiilor 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj se încadrează în numărul maxim de personal stabilit 
conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare, iar structura organizatorică respectă prevederile 
art. 391 din Codul administrativ care stabileşte componența şi numărul minim de posturi de execuţie şi 
de conducere necesare în cadrul birourilor, serviciilor si direcţiilor.  
 Modificările intervenite în structura funcţiilor publice prin act administrativ se comunică în 
termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean, în considerarea 
celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 
prevederile art. 182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Pop Letiţia 


