
LISTA PRIVIND IERARHIA FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, 

CUPRINZAND SALARIUL DE BAZA CORESPUNZATOR 
LA DATA DE 31.03.2020 

A. FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 
 

Functia 
Nivelul  

studiilor 

Salariul de baza  
Gradatia 5  

Lei 

Secretar General al Judetului S 14.404 

Arhitect sef S 13.778 

Director executiv  S 13.778 

Director executiv adjunct S 12.506 
 Sef serviciu  S 12.465 

Sef birou  S 11.464 

  
 Nota: In salariul de baza pentru functiile de conducere este inclusa gradatia 
aferenta transei de vechime in munca la nivel maxim, conform art. 19, alin. 2 din 
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 

 Functiile publice de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila beneficiaza anual de vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei 
corespunzator timpului efectiv lucrat, conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 
nr.8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Functiile publice de conducere care exercita activitatea de control financiar 
preventiv pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza, potrivit art.15 din Legea 
nr. 153/2017, de o majorare a salariului de baza cu 10%. 

  Potrivit prevederilor art. 16 (1) din Legea nr. 153/2017, personalul de 
conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile 
beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, indiferent de numarul de 
proiecte in care este implicat. 
 In conformitate cu art.18 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, personalul de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila beneficiaza anual de o indemnizatie de hrana in valoare bruta de 4164 
lei, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în 
plată, corespunzator timpului efectiv lucrat. 
 Conform art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei 
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, respectiv 16640 lei.



B. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 
 

Functia 
Nivelul  

studiilor 

Salariul de baza  

Gradatia 0  

Lei 

Auditor, 
grad profesional superior   
grad profesional principal  
grad profesional asistent 

  

S 8.973 

S 7.282 

S 5.524 

Consilier achizitii publice, 
Consilier, Consilier juridic,  
Inspector 

grad profesional superior        
grad profesional principal         
grad profesional asistent        
grad profesional debutant 

 
 
 

 

S 7.533 

S 5.910 

S 4.419 

S 3.885 

Referent de specialitate 

grad profesional superior 

grad profesional principal 

grad profesional asistent 

grad profesional debutant 

  

SSD 6.312 

SSD 4.738 

SSD 4.172 

SSD 3.866 

Referent 

grad profesional superior 

grad profesional principal 

grad profesional asistent 

grad profesional debutant 

  

M 4.370 

M 3.907 

M 3.643 

M 3.550  
  
 Nota: Salariile de baza prevazute sunt pentru gradatia 0. Salariul de baza 
pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0, 
potrivit prevederilor art. 10 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice. 
        Functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila beneficiaza de vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei 
corespunzator timpului efectiv lucrat, conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de 
urgenta nr.8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Personalul de executie care exercita activitatea de control financiar preventiv pe 
perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza, potrivit art.15 din Legea nr. 153/2017, 
de o majorare a salariului de baza cu 10%. 

 Potrivit prevederilor art. 16 (1) din Legea nr. 153/2017, functionarii publici care 
ocupa functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila nominalizati in echipele de proiecte finantate din fonduri europene 
nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, 
indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. 

In conformitate cu art.18 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, personalul de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila beneficiaza anual de o indemnizatie de hrana in valoare bruta de 4164 
lei, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în 
plată, corespunzator timpului efectiv lucrat. 

Pentru activitatea desfasurata de personalul de executie cu handicap grav sau 
accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda, potrivit art.22 din Legea 
nr.153/2017, un spor de 15% din salariul de baza. 

Conform art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei 
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, respectiv 16640 lei.



LISTA PRIVIND IERARHIA PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, 

CUPRINZAND SALARIUL DE BAZA CORESPUNZATOR 
LA DATA DE 31.03.2020 

 
C. FUNCTII DE CONDUCERE PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Functia 
Nivelul  

studiilor 

Salariul de baza 
Gradatia 5  

Lei 

Sef serviciu S 8.796  
B. FUNCTII DE EXECUTIE PERSONAL CONTRACTUAL 

Functia 
Nivelul  

Studiilor 

Salariul de baza  
Gradatia 0  

Lei 

Consilier S            6.349 

Inspector de specialitate   

gradul I A S 5.174 
gradul I S 4.637 
gradul II S 4.548 
debutant S 3.800 

Inspector   

gradul I A SSD 4.635 
gradul I SSD 4.333 
gradul II SSD 4.130 
debutant SSD              3.866 
Referent   
gradul IA M             4.200 
gradul I M             3.900 
gradul II M             3.600 
debutant M             3.500 
Muncitor calificat I        M  3.081 

  Muncitor calificat II      M 2.926 
  Muncitor calificat III      M 2.850 
Sofer I        M 3.857 
Ingrijitor/Paznic M 2.691 
Magaziner M 3.857  

 
 Nota: Salariile de baza prevazute sunt pentru gradatia 0. Salariul de baza 
pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0, 
potrivit prevederilor art. 10 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice. 

 Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila beneficiaza anual de vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei 
corespunzator timpului efectiv lucrat, conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 
nr.8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In conformitate cu art.18 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila beneficiaza anual de o indemnizatie de hrana in valoare bruta de 4164 
lei, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în 
plată, corespunzator timpului efectiv lucrat. 

Conform art.11 alin.(4) din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile 
ulterioare, nivelul veniturilor salariale se stabileşte, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei 
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, respectiv 16640 lei.



  
 

D. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR 
AUTORITATII PUBLICE LOCALE 

 

Functia 
Coeficient de 

ierarhizare 
Indemnizatia 

   
   Presedinte al Consiliului Judetean 

municipiu reşedinţă de judeţ 
9.00 18.720 

Vicepresedinte al Consiliului Judetean 8.00 16.640  

           Nota: Potrivit art.13 (1)  Legea nr. 153/2017, indemnizatiile lunare pentru 
functiile de demnitate publica se determina prin inmultirea coeficientilor din Anexa nr. 
IX lit. C cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare. 
           Indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene 
care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile se 
majoreaza cu 25%. 
          Consilierii judeteni beneficiaza de o indemnizatie lunara de 9% din indemnizatia 
presedintelui consiliului judetean. 

 
 
 
  
 


