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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, 
precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul 

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

  
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 

nr.9/25.01.2018, precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de 
personal din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, a fost întocmit în conformitate cu următorul temei legal: 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu privire la: aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  aprobarea organigramelor, numărului de 
personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și 
pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.528/28.12.2018 și 
nr.529/28.12.2018 referitoare la stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui 
Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019, cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.365, art.417 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) din Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit. a) și d), art.9-11, art.25 
alin. (1) - (2) și art.38 alin.(3) lit. e) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau 
autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr. 
VIII cap. I lit. A pct. III, și respectiv cap. II lit. A pct. IV la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată. 
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 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu 
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel 
județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este 
încadrat pe posturi aferente funcțiilor publice și pe posturi aferente  funcțiilor contractuale. 

Regimul juridic al funcționarilor publici este reglementat de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu. 

Salarizarea personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu se realizează conform prevederilor Legii – cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
altor acte normative în vigoare. 

Potrivit prevederilor art.11 din legea-cadru, pentru funcționarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, 
primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de 
unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaţilor.   

Cu adresa nr.342/14.01.2020, Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, să asigure prezența reprezentanților organizației 
sindicale reprezentative la nivel de unitate, sau în caz contrar reprezentanții salariaților la 
consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat 
propriu. 

Prin adresa nr.2355/15.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.428/15.01.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a desemnat 
persoanele care să participe la negocierea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 
publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2020.  

La convocarea Președintelui Consiliului Județean Olt – domnul Marius Oprescu, în data de 
15.01.2020 au avut loc consultări la sediul Consiliului Județean Olt cu privire la stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparat propriu, la care au participat Președintele 
Consiliului Județean Olt – domnul Marius Oprescu, doamna Rădița Piroșca – Director General al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și reprezentanții desemnați de 
salariați. 

În urma consultărilor a fost încheiat și semnat Procesul verbal nr.430/15.01.2020. 
 Conform prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include 

sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar și pentru personalul încadrat pe funcții pentru 

care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul 

studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și 

alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar. 
Prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt nr.528/28.12.2018 și 

nr.529/28.12.2018 referitoare la stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului 
Județean Olt, s-au stabilit indemnizațiile lunare pentru domnul Delureanu Virgil și respectiv, domnul 
Ciugulea Ioan - Vicepreședinți ai Consiliului Județean Olt în sumă de 16640 lei.  

  
Având în vedere cele expuse mai sus, prin Proiectul de hotărâre se propun, 

următoarele: 
➢ modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, 

după cum urmează: 
1. Alineatul (5) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(5) Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 
vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru 
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nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.” 

2. Denumirea “Salariu de bază” de la coloana a 4-a a punctului 1 – Funcții publice de 
conducere, din anexă se modifică și se înlocuiește cu denumirea “Salariu de bază - lei”. 

3. Denumirea “Salariu de bază, gradația 0” de la coloana a 4-a a punctelor 2 și 3 – Funcții 
publice de execuție, respectiv Funcții contractuale de execuție, din anexă se modifică și se 
înlocuiește cu denumirea “Salariu de bază – lei, gradația 0”. 

➢ stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020, pentru funcțiile publice de 
execuție prevăzute la subpunctul 4 al punctului 2 – Funcții publice de execuție, din anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază-lei, gradația 0 

4 Referent; grad profesional debutant M 2230 
 

➢ stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020, pentru funcțiile contractuale de 
execuție prevăzute la subpunctul 3 al punctului 3 - Funcții contractuale de execuție din anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază-lei, gradația 0 

3 
 

Referent; gradul II M 2365 
Referent; grad profesional debutant M 2230 

 
                                                                                                                                                  

 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 



  
 

      HOTĂRÂRE 
                                                                                            - PROIECT -                                                                 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, precum și pentru 
stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul aparatului propriu 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.551/20.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu privire la: aprobarea 

reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  aprobarea organigramelor, numărului de 
personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și 
pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.528/28.12.2018 și 
nr.529/28.12.2018 referitoare la stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui 
Consiliului Județean Olt; 

- prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019, cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.365, art.417 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) din Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit. a) și d), art. 9-11, art.25 
alin.(1) - (2) și art.38 alin.(3) lit. e) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau 
autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa 
nr. VIII cap. I lit. A pct. III, și respectiv cap. II lit. A pct. IV la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 
- adresa nr.342/14.01.2020 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt să asigure prezența 
reprezentanților organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, sau în caz 
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contrar reprezentanții salariaților la consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; 

- adresa nr.2355/15.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.428/15.01.2020; 

- procesul verbal nr.430/15.01.2020 încheiat cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul 
Consiliului Județean Olt între Consiliul Județean Olt, reprezentat de domnul Marius 
Oprescu – Președinte și reprezentanții salariaților D.G.A.S.P.C. Olt pentru stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, 

 
            În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat 
cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
   

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
      
 Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (5) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(5) Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea -
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și 
cheltuieli.” 

2. Denumirea “Salariu de bază” de la coloana a 4-a a punctului 1 – Funcții publice de 
conducere din anexă se modifică și se înlocuiește cu denumirea “Salariu de bază - lei”. 

3. Denumirea “Salariu de bază, gradația 0” de la coloana a 4-a a punctelor 2 și 3 – Funcții 
publice de execuție, respectiv Funcții contractuale de execuție din anexă se modifică și se 
înlocuiește cu denumirea “Salariu de bază – lei, gradația 0”. 

Art. II. Începând cu data de 01.01.2020, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile 
publice de execuție prevăzute la subpunctul 4 al punctului 2 – Funcții publice de execuție din 
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază-lei, gradația 0 

4 Referent; grad profesional debutant M 2230 
 
 Art. III. Începând cu data de 01.01.2020, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile 
contractuale de execuție prevăzute la subpunctul 3 al punctului 3 - Funcții contractuale de execuție 
din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după 
cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază-lei, gradația 0 

3 
 

Referent; gradul II M 2365 
Referent; grad profesional debutant M 2230 

 
     Art. IV. 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, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 
 

  INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU                                                       
                      
                               AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                                            Secretar general al județului                     
                                                                                              Marinela – Elena ILIE 

Ș.V/Ș.V/2ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                     
Serviciul Resurse Umane și                                                                              
Managementul Unităților Sanitare                                                                      
Nr.556/20.01.2020   
 
            

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, 
precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din cadrul 
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 
 

     Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu 
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean, 
măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este 
încadrat pe posturi aferente funcțiilor publice și pe posturi aferente  funcțiilor contractuale. 

Regimul juridic al funcționarilor publici este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu. 

Salarizarea personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparat propriu se realizează conform prevederilor Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative 
în vigoare. 

Potrivit prevederilor art.11 din legea-cadru, pentru funcționarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi 
consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre 
a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a 
reprezentanților salariaţilor.   

Cu adresa nr.342/14.01.2020, Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, să asigure prezența reprezentanților organizației sindicale 
reprezentative la nivel de unitate, sau în caz contrar reprezentanții salariaților la consultările cu privire 
la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu. 

Prin adresa nr.2355/15.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.428/15.01.2020, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a desemnat persoanele care să 
participe la negocierea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din 
cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând 
cu data de 1 ianuarie 2020.  

La convocarea Președintelui Consiliului Județean Olt – domnul Marius Oprescu, în data de 
15.01.2020 au avut loc consultări la sediul Consiliului Județean Olt cu privire la stabilirea salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt - aparat propriu, la care au participat Președintele Consiliului Județean 
Olt – domnul Marius Oprescu, doamna Rădița Piroșca – Director General al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și reprezentanții desemnați de salariați. 

În urma consultărilor a fost încheiat și semnat Procesul verbal nr.430/15.01.2020. 
 Conform prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte 
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adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar și pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede 

nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește 

la suma de 2.350 lei lunar. 
Prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt nr.528/28.12.2018 și nr.529/28.12.2018 

referitoare la stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului Județean Olt, s-au stabilit 
indemnizațiile lunare pentru domnul Delureanu Virgil și respectiv, domnul Ciugulea Ioan - Vicepreședinți 
ai Consiliului Județean Olt în sumă de 16640 lei.  

  
  Având în vedere: 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu privire la: aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  aprobarea organigramelor, numărului de personal 
și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile 
subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.528/28.12.2018 și 
nr.529/28.12.2018 referitoare la stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui Consiliului 
Județean Olt; 

- prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019, cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2019 si estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.365, art.417 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) din Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit. a) și d), art.9-11, art.25 alin. 
(1) - (2) și art.38 alin.(3) lit. e) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Nomenclatorul funcțiilor 
necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației 
publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III, și 
respectiv cap. II lit. A pct. IV la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 
- adresa nr.342/14.01.2020 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt să asigure prezența reprezentanților 
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate, sau în caz contrar reprezentanții 
salariaților la consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparat propriu; 

- adresa nr.2355/15.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.428/15.01.2020; 

- procesul verbal nr.430/15.01.2020 încheiat cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul 
Consiliului Județean Olt între Consiliul Județean Olt, reprezentat de domnul Marius Oprescu 
– Președinte și reprezentanții salariaților D.G.A.S.P.C. Olt pentru stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, 
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prin Proiectul de hotărâre se propun, următoarele: 

➢ modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după 
cum urmează: 

1. Alineatul (5) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(5) Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a 

vicepreședintelui consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.” 

2. Denumirea “Salariu de bază” de la coloana a 4-a a punctului 1 – Funcții publice de conducere, 
din anexă se modifică și se înlocuiește cu denumirea “Salariu de bază - lei”. 

3. Denumirea “Salariu de bază, gradația 0” de la coloana a 4-a a punctelor 2 și 3 – Funcții publice 
de execuție, respectiv Funcții contractuale de execuție, din anexă se modifică și se înlocuiește cu 
denumirea “Salariu de bază – lei, gradația 0”. 
➢ stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020, pentru funcțiile publice de execuție 

prevăzute la subpunctul 4 al punctului 2 – Funcții publice de execuție, din anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază-lei, gradația 0 

4 Referent; grad profesional debutant M 2230 
 

➢ stabilirea salariilor de bază, începând cu data de 01.01.2020, pentru funcțiile contractuale de 
execuție prevăzute la subpunctul 3 al punctului 3 - Funcții contractuale de execuție din anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază-lei, gradația 0 

3 
 

Referent; gradul II M 2365 
Referent; grad profesional debutant M 2230 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

                   Șef  serviciu                                                                Șef serviciu                         
      Serviciul Juridic - Contencios                                   Serviciul Resurse Umane      
       Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                        și Managementul Unităților Sanitare         
                                                                                                          Angela NICOLAE  
 
 
 
 
 
           Întocmit, 
        Consilier juridic, grad profesional superior 

Ștefania – Anișoara VLAD 


