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HOTĂRÂRE
cu privire la: stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii județeni
pentru participarea la ședințele Consiliului Județean Olt și ale comisiilor de
specialitate ale acestuia, precum și cu privire la modificarea art.108 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr.9553/28.08.2019 la proiectul de hotărâre
nr.9554/28.08.2019;
- raportul comun nr.9565/28.08.2019 al Serviciului Juridic-Contencios și al
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- raportul nr.9605/29.08.2019 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
- raportul nr.9606/29.08.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- raportul nr.9607/29.08.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială,
Activități Sportive și de Agrement;
- raportul nr.9604/29.08.2019 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale,
Buget – Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și
Privat al Județului;
- raportul nr.9603/29.08.2019 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului,
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură;
- raportul nr.9608/29.08.2019 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,
Industrie, Servicii Publice Și Comerț;
- prevederile art. 1 alin. (1), art. 5 lit. f), art.170, art. 212 alin. (1) - (4) și (7) - (8),
art. 597 alin. (2) lit. e) și lit. h) și art. 632 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 40 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și lit. f), alin. (2) lit. c), art.182 alin. (1) și
alin. (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e.
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Art. 1. (1). Indemnizaţia lunară pentru participarea consilierilor judeţeni la
şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale Consiliului Judeţean Olt şi
ale comisiilor de specialitate ale acestuia se stabilește în cuantum de 10% din
indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile codului
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019,
respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Județean
Olt, exclusiv majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017.
(2). Consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară stabilită potrivit
alin. (1) doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a Consiliului Județean Olt şi o
şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
(3). Consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei
prevăzute la alin. (1) în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
Art. 2. Articolul 108 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Olt, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr. 54/24.03.2016, se modifică, după cum urmează:
,, Art. 108. (1). Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor
de specialitate, consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară.
Preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu li se acordă
indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.
(2). Indemnizaţia lunară pentru consilierii judeţeni care participă la
şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului judeţean şi ale
comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a
preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile codului administrativ, respectiv ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Județean Olt, exclusiv
majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017.
(3). Consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă
participă la cel puţin o şedinţă a Consiliului Județean Olt şi o şedinţă a comisiei
de specialitate, pe lună, desfăşurate în condițiile legii.
(4).Consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei
prevăzute în concordanţă cu posibilităţile de finanţare. “
Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârilor
Consiliului Județean Olt nr. 68/28.07.2005 și nr.114/27.07.2017 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe
și Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului –
Județul Olt.
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PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Marinela – Elena ILIE
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi “pentru”.
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