
 

H O T Ă R Â R E 

privind menținerea salariilor de bază pentru personalul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj și personalul instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Dolj ale căror salarii au fost stabilite prin  

Hotărâre a Consiliului Județean Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Serviciul Organizare 

Resurse Umane nr. 1095/2021 privind menținerea la nivelul aferent lunii 

decembrie 2020, a salariilor de bază brute lunare pentru personalul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj, precum și pentru personalul instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Dolj, ale căror salarii au fost stabilite prin 

Hotărâre a Consiliului Județean Dolj, în anul 2021, începând cu drepturile aferente 

lunii ianuarie 2021, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație 

Locală nr. 1489/21.01.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 6 lit. f), art. 11 alin. (1) – (4) din Legea - Cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, a art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 226/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

şi prorogarea unor termene, art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată și a Hotărârilor Consiliului 

Județean Dolj nr. 182 - 187/2017, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. f) și ale art. 182 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 –  Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 182/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj, în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii 

ianuarie 2021, salariul de bază brut lunar de care beneficiază funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj, se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020, în măsura în 

care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 

condiţii. 
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 Art. 2 - Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 183/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual care fac parte din familia ocupațională 

“Administrație”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj, în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, 

salariul de bază brut lunar de care beneficiază funcționarii publici și personalul 

contractual care fac parte din familia ocupațională “Administrație” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj se menține la 

nivelul aferent lunii decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi 

funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Art. 3 - Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 184/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Dolj,  în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii 

ianuarie 2021, salariul de bază brut lunar de care beneficiază funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a 

Persoanelor Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020, în măsura în 

care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 

condiţii. 

 Art. 4 - Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 185/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, în anul 2021, 

începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, salariul de bază brut lunar de 

care beneficiază personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Pază și 

Servicii Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020, în măsura în care 

personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Art. 5 - Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 186/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual care face parte din familia ocupațională “Administrație”, din cadrul 

Clubului Sportiv Județean Știința “U” Craiova,  în anul 2021, începând cu 

drepturile aferente lunii ianuarie 2021, salariul de bază brut lunar de care 

beneficiază personalul contractual care face parte din familia ocupațională 

“Administrație”, din cadrul Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, se 

menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020, în măsura în care personalul 

ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Art. 6 - Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 187/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, în anul 2021, începând cu drepturile aferente 

lunii ianuarie 2021, salariul de bază brut lunar de care beneficiază personalul 

contractual din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 

2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 



          Art. 7 –  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și instituțiile 

publice subordonate Consiliului Județean Dolj, menționate la art. 2-6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           

 

         Nr. 11                                      Adoptată la data de 28.01.2021 

 

 

           PREŞEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                      SECRETAR GENERAL  

                                            AL JUDEȚULUI,    

     Dorin Cosmin VASILE                                              

                                                                                      Anda NICOLAE 
 


