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                               ROMÂNIA 
                             JUDEȚUL TIMIȘ  

                            CONSILIUL JUDEȚEAN 

  
 

    Nr. 22.987/30.09.2021 
 

SITUAȚIE 
PRIVIND FUNCŢIILE PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ, AFLATE ÎN PLATĂ LA DATA DE 30.09.2021 
 
                       Funcții publice de conducere: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
funcție publică de 

conducere  

Nivelul  
studiilor 

Grad de  
salarizare 

Salariul de 
bază (lei) 

Tipul, baza de 
calcul, cota 
procentuală, 

valoarea brută a 
sporurilor, 

compensaţiilor, 
adaosurilor, 
primelor şi 
premiilor  

Valoarea 
anuală a 

voucherelor 
de vacanță 

(lei) *) 

Valoarea anuală a 
indemnizaţiei de 

hrană care 
urmează să fie 

acordată pentru o 
perioadă lucrată 
de un an (lei) **) 

Alte drepturi în 
bani şi/sau în 
natură (lei) 

Informaţii cu 
privire la 
posibile 

limitări ale 
venitului 
salarial 

1. Secretar general al 
județului 

S II 16.640 - - 4.160 - - 

2. Arhitect șef S II 16.010 - - 4.160 - - 

3. Director executiv 
(include spor cfp) 

S II 16.640  - 4.160   

4. Director executiv S II 15.132 - - 4.160 - - 

5. Șef serviciu   
(include spor cfp) 

S II 15.450 - - 4.160 - - 

6. Șef serviciu S II 14.045 - - 4.160 - - 

7. Șef birou (include 
spor pt. titlul științific 
de doctor) 

S II 14.563 - - 4.160 - - 

8. Șef birou S II 13.523 - - 4.160   
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            Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile publice de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim, potrivit art. 19 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările 

și completările ulterioare. 
1. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, potrivit art. 15 din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o idemnizație 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, conform art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare . 
                   **) În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  
 

                         Funcții publice de execuție: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
funcție publică de 

execuție  

Nivelul  
studiilor 

Grad 
profesional 

Gradația Salariul de 
bază (lei) 

Tipul, baza de 
calcul, cota 
procentuală, 

valoarea brută a 
sporurilor, 

compensaţiilor, 
adaosurilor, 
primelor şi 
premiilor  

Valoarea 
anuală a 

voucherelor 
de vacanță 

(lei) *) 

Valoarea 
anuală a 

indemnizaţiei 
de hrană care 
urmează să fie 
acordată pentru 

o perioadă 
lucrată de un 

an (lei) **) 

Alte 
drepturi 
în bani 

şi/sau în 
natură 

(lei) 

Informaţii cu 
privire la 

posibile limitări 
ale venitului 

salarial 

 
 1. 

 
Auditor 

 
S 

 
superior 

5 11.799 - - 4.160 - - 

4 11.495 - - 4.160 - - 

 
   2. 

 
Consilier, consilier 

achiziții publice, 
consilier juridic, 
expert, inspector 

 
S 
 

 
superior 

5 11.799 - - 4.160 - - 

4 11.495 - - 4.160 - - 

3 11.229 - - 4.160 - - 

 
3. 

Consilier, consilier 
achiziții publice, 
consilier juridic, 

expert, inspector 
(include spor cfp) 

 
S 
 

 
superior 

 
     5 

 
12.979 

 - 4.160   

 
 

4. 

Consilier, consilier 
achiziții publice, 
consilier juridic, 

expert, inspector 
(include spor pt. 
titlul științific de 

doctor) 

 
 

S 
 

 
 

superior 

 
 

5 

 
 

12.839 

 - 4.160   
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5. 

 
Consilier, consilier 

achiziții publice, 
consilier juridic, 
expert, inspector 

 
 

S 

 
 

principal 

       
4 

 
8.151 

- - 4.160 - - 
 

       
3 

 
7.963 

- - 4.160 - - 
 

     
     2 

7.587 - - 4.160 - - 

 
 

6. 

 
Consilier, consilier 

achiziții publice, 
consilier juridic, 
expert, inspector 

 
 

S 
 
 

 
 

asistent 

     5 6.688 - - 4.160 - - 

     4 6.542 - - 4.160 - - 

3 6.375 - - 4.160 - - 

 2 6.061 - - 4.160 - - 

     1 5.790 - - 4.160 - - 

     0 5.372 - - 4.160 - - 

7. Manager public S superior 5 10.275 - - 4.160 - - 
 

8. Referent M superior 5 6.438 - - 4.160 - - 
 

 
                          Notă:  

1. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, potrivit art. 15 din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o idemnizație 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, conform art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare . 

       **) În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

          


