
  
 

  

 

 

Către, 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA 

Str. Polonă nr. 2 București 

 

În atenția Domnului Director general UNCJR Sorin Munteanu,  

Stimate Domnule Director general, 

 

Ca urmare a Adresei nr. 978/28.02.2022 înaintată de UNCJR, înregistrată la Consiliul 

Județean Harghita cu nr. 77291/28.02.2022, prin care ați transmis spre consultare 

propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, vă comunicăm faptul că nu avem observații în legătură inițiativa 

legislativă de introducere a funcțiilor publice din cadrul instituției prefectului în 

categoria funcțiilor publice de stat. 

Însă dorim să ne folosim de această ocazie pentru a supune atenției 

Dumneavoastră propunerea de modificare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în 

privința completării Anexei III, privind salarizarea familiei ocupaționale de funcții 

bugetare “Cultură”.  

Legea nu a făcut o distincție clară, în Anexa III privind salarizarea familiei 

ocupaționale de funcții bugetare „Cultură” între funcțiile de la nivelul instituțiilor 

culturale aflate în subordinea directă a consiliilor județene și cele de la nivelul altor 

unități administrativ-teritoriale de interes local, astfel managerul unui Centru Cultural 

de nivel județean ajungând la același nivel de salarizare ca managerul unui Cămin 

Cultural din mediul rural. 
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Luând în considerare faptul că importanța, răspunderea și complexitatea 

activităților desfășurate de instituțiile de cultură de nivel județean au un impact mult 

mai mare decât cele de la nivelul altor unități administrativ-teritoriale de interes local, 

propunem modificări la Anexa III din Legea cadru 153/2017 prin introducerea sintagmei 

„centre culturale aflate în subordinea consiliilor județene„ în textul de lege la capitolul I, 

II și III iar la capitolul IV și V separarea și introducerea a doua puncte diferite astfel încât 

să se facă distincția clară între funcțiile de conducere de la nivelul instituțiilor culturale 

aflate în subordinea directă a consiliilor județene și cele de la nivelul altor unități 

administrativ-teritoriale de interes local, precum și introducerea unei noi grile de 

salarizare pentru funcțiile de conducere de la nivelul instituțiilor culturale aflate în 

subordinea directă a consiliilor județene pentru a fi remunerate corespunzător sarcinilor 

și activităților desfășurate. În acest sens propunem împărțirea pe trei categorii de 

interes a unităților de cultură, precum: național, regional și județean, ori includerea în 

aceeași categorie de interes cu cel național pe cel județean, fiind separat astfel de 

interesul local. 

Prin prezenta adresă, Vă înaintăm rugămintea de a face toate demersurile 

necesare în privința consultării și completării Anexei III din Legea cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, să susțineți propunerea în cursul procesului legislativ și să se intervină la 

nivelul fiecărui consiliu județean pentru modificarea acestui act normativ. 

 

Miercurea Ciuc, 3 martie 2022 

 

Cu respect, 

 

Borboly Csaba 
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