
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea statului de funcții și completarea Grilei privind stabilirea 

salariului de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public 

de Salubrizare al Județului Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare întocmit de directorul general al 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj nr. 185/18.08.2021, prin care se 

propune aprobarea statului de funcții și completarea Grilei privind stabilirea 

salariului de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de 

Salubrizare al Județului Dolj, raportul de specialitate al Serviciului Organizare 

Resurse Umane nr. 18806/19.08.2021, raportul de specialitate al Serviciului 

Juridic, Administrație Locală nr. 18846/19.08.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

conform art. 11 alin. (1) – (4) din Legea–cadru nr.153/2017, privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările  

ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182 

alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art. 1 – (1) Se aprobă statul de funcții pentru Serviciul Public de Salubrizare 

al Județului Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 33/2020, își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 2 – Se completează Grila privind stabilirea salariului de bază pentru 

personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Județului 

Dolj, aprobată potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

33/2020, cu 4 pozitii, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

          Art. 3 –  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj şi Serviciul 

Public de Salubrizare al Judeţului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

           

         Nr._______                                       Adoptată la data de _______/2021 

 

           PREŞEDINTE,                                      CONTRASEMNEAZĂ 

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,   

                                            

    Dorin Cosmin VASILE                                       Anda NICOLAE                

                                                                                        

 

   

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

Nr. 185/18.08.2021 

 

                                                                                                                    PRESEDINTE , 

 

Dorin Cosmin Vasile 

 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

a proiectului  de hotărâre privind modificarea statului de funcții  pentru Serviciul 

Public de Salubrizare al Județului Dolj 

  

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj este o institutie publică, cu 

personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj. 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj este organizat și functionează 

potrivit Hotărârii  Consiliului Județean Dolj nr.231/31.10.2019. 

Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2) lit. c) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

Consiliul Județean are atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes judeţean, iar în acest sens aprobă, în condiţiile legii, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

Potrivit celor mai sus expuse, mentionăm faptul că în cadrul Stației de sortare și 

compostare Mofleni există un laborator de analize petru compost care potrivit legislatiei în 

vigoare trebuie să funcționeze petru a efectua  determinările de compoziție  ale compostului și 

ale lichidelor rezultate din procesul tehnologic de compostare. 

Acest laborator va monitoriza procesul tehnologic de compostare si în funcție de 

parametrii și de probele recoltate și analizate  se va determina  categoria compostului. 

Având în vedere cele mai sus expuse,  Serviciului Public de Salubrizare al Județului 

Dolj propune  transformarea  a  trei posturi  vacante din cadrul Secției de Sortare și Compostare, 

după cum urmează : 

- transformarea  unui post de muncitor  calificat, studii medii, treapta II, în expert, studii 

superioare, grad profesional II; 

- transformarea  unui post de muncitor calificat, studii medii, treapta II, în laborant, 

studii superioare, grad profesional debutant; 

- transformarea  unui post de muncitor  calificat, studii medii, treapta II, în  referent, 

studii medii, grad profesional IA. 
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Conform art. 11 alin. (1) – alin. (4) din Legea–cadru nr.153/2017, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările  ulterioare , (1) Pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" 

din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile 

publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

    (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 

autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa 

nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV. 

    (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, 

cu respectarea prevederilor art. 25. 

    (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a 

depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei 

lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului 

Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele 

municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările 

prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de 

venituri şi cheltuieli. 

Ținând cont de faptul că pentru postul de laborant nu a fost stabilit salariul de bază, se 

propune completarea Grilei privind stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual 

din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, aprobată prin anexa nr. 3 la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 33/2020, cu salariul aferent funcției de laborant. 

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare modificarea statului de funcții 

pentru Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj în forma înaintată. 

Modificările propuse spre aprobare se încadrează în cheltuielile de personal aprobate 

prin bugetul de venituri și cheltuieli. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

AUREL DINCĂ 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 18806 din 19.08.2021                                                                  

                                                                                                     

                            

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea statului 

de funcţii și completarea Grilei privind stabilirea salariului de bază pentru 

personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al 

Județului Dolj 

 Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj este un serviciu public, cu 

personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj. 

Acesta a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 231/2019. 

Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean, iar în acest sens aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean. 
Din analiza referatului de aprobare întocmit de directorul general al Serviciul 

Public de Salubrizare al Județului Dolj nr. 185/2021, prin care se propune 
aprobarea statului de funcții, dar și completarea Grilei privind stabilirea salariului 
de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare 
al Județului Dolj, s-au constatat următoarele: 

1. Pentru buna organizare și funcționare a instituției, ținând cont de unele 

cerințe care trebuie îndeplinite pentru funcționarea Secției de Sortare și 

Compostare Craiova, se propun următoarele modificări ale statului de funcții:  

 - transformarea  unui post de muncitor  calificat, studii medii, treapta II, în 

expert, studii superioare, grad profesional II; 

- transformarea  unui post de muncitor calificat, studii medii, treapta II, în 

laborant, studii superioare, grad profesional debutant; 

- transformarea  unui post de muncitor  calificat, studii medii, treapta II, în  

referent, studii medii, grad profesional IA. 

2. Conform art. 11 alin. (1) – alin. (4) din Legea–cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările  

ulterioare , “(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor 

judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes 

local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 



Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 

    (2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice 

fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia 

funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. 

IV. 

    (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către 

ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25. 

    (4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) 

şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, 

după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, 

după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de 

organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, 

primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 

16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de 

venituri şi cheltuieli.” 

Pentru postul vacant de laborant, nou înființat, prin transfoarmarea unui 

post de muncitor calificat, nu a fost stabilit salariu de bază, fapt pentru care se 

propune completarea Grilei privind stabilirea salariului de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, 

aprobată prin anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 33/2020, cu 

salariul aferent funcției de laborant. 

Prin statul de funcții înaintat spre aprobare, Serviciul Public de Salubrizare 

al Județului Dolj menține același număr de posturi. 

 Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse 

Umane propune spre aprobare statul de funcții și completarea Grilei privind 

stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului 

Public de Salubrizare al Județului Dolj,  în forma înaintată de către Serviciul 

Public de Salubrizare al Județului Dolj 

 

 

   ADMINISTRATOR PUBLIC                               Șef Serviciu, 

                                                                                    Organizare Resurse Umane 

               Cosmin DURLE                                                   

                                                                                             Elena BUDURU 
 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 18846/19.08.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

statului de funcții și completarea Grilei privind stabilirea salariului de bază pentru 

personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, 

propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea statului de funcții și completarea Grilei 

privind stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public 

de Salubrizare al Județului Dolj.  

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre:  

- art. 11 alin. (1) – (4) din Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este conform cu reglementările specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la 

atibuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm  favorabil  şi 

propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în 

cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile 

prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.  

 

    Avizat,          Întocmit, 

Șef Serviciu                                                                               Consilier Juridic 

 

           Daiana Stoica              Cristian Buzata 



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ........./2021 

 
 

STAT DE FUNCȚII 

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI 

DOLJ 

 

Nr. 

crt. 

 
Funcție 

Felul 

funcției 

 
Nivel studii 

Gradul/Treap 

-ta 

profesională 

Nr. 

posturi 

1 Director General conducere superioare II 1 
 Directia Tehnica     

2 Director conducere superioare II 1 

3 Expert executie superioare II 2 

4 Expert executie superioare I 2 

5 Inspector de specialitate executie superioare II 1 

6 Referent de specialitate executie superioare Debutant 1 

7 Sofer executie medii/generale I 2 

 Compartiment Economic 

și Achizitii publice 

    

8 Contabil șef conducere superioare II 1 

9 Inspector de specialitate executie superioare I 1 

10 Inspector de specialitate executie superioare II 1 

 Compartiment Juridic, 

Resurse Umane și 

Secretariat 

    

11 Șef compartiment conducere superioare II 1 

12 Inspector de specialitate executie superioare I 1 

13 Inspector de specialitate executie superioare Debutant 1 

 Secția de Sortare și 

Compostare Craiova 

    

14 Sef sectie conducere superioare II 1 

15 Inspector de specialitate execuție superioare IA 1 

16 Expert executie superioare II 1 

17 Laborant executie superioare  Debutant 1 

18 Referent executie medii/ generale IA 1 

19 Sofer executie medii/ generale I 10 

20 Muncitor calificat executie medii/ generale IV 10 

21 Muncitor calificat executie medii/ generale II 21 

23 Muncitor necalificat executie medii/ generale I 48 

24 Paznic executie medii/ generale  5 

 Secția de Transfer și 

Compostare Calafat 

    



25 Sef sectie conducere superioare II 1 

26 Inspector de specialitate executie superioare IA 1 

27 Referent executie medii Debutant 2 

28 Referent executie medii I 2 

29 Referent executie medii II 2 

30 Sofer executie medii/ generale I 6 

31 Muncitori calificati executie medii/ generale II 4 

32 Muncitori necalificati executie medii/ generale I 4 

33 Paznic executie medii/ generale  5 
 Secția de Transfer Băilești     

34 Sef sectie conducere superioare II 1 

35 Referent executie medii Debutant 2 

36 Referent executie medii II 2 

37 Sofer executie medii/ generale I 4 

38 Muncitori necalificati executie medii/ generale I 4 

39 Paznic executie medii/ generale  5 
 Stația de Transfer Filiași     

40 Sef sectie conducere superioare II 1 

41 Referent executie medii Debutant 2 

42 Referent executie medii II 2 

43 Sofer executie medii/ generale I 4 

44 Muncitori necalificati executie medii/ generale I 4 

45 Paznic executie medii/ generale  5 

 Stația de Transfer 

Dobresti 

    

46 Sef sectie conducere superioare II 1 

47 Referent executie medii Debutant 2 

48 Referent executie medii II 2 

49 Sofer executie medii/ generale I 4 

50 Muncitori necalificati executie medii/ generale I 4 

51 Paznic executie medii/ generale  5 

Total General 196 



Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. ......./2021 

 

 

Grilă privind stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual 

din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj 

 

 

Nr. 

crt. 

 
Functie 

Nivel 

studii 

Gradul/Trea 

pta 

profesională 

Salariu de 

bază-lei 

Gradația 0 

 Funcții contractuale de execuție    

30. Laborant superioare IA 5375 

31. Laborant superioare I 4639 

32. Laborant superioare II 4014 

33. Laborant superioare Debutant 3212 

 




