
  
 

            
 

             H O T Ă R Â R E      
                           

 
cu privire la stabilire indemnizație maximă lunară 

pentru consilierii județeni pe perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 
 

 
   Având în vedere : 

- expunerea de motive nr.6723/05.07.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.6724/05.07.2017; 

- raportul nr.6725/05.07.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.7455/26.07.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.7477/26.07.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.7491/26.07.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități  
Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.7514/26.07.2017 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget 
– Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al 
Județului; 

- raportul nr.7529/26.07.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 
Servicii Publice și Comerț; 

- raportul nr.7547/26.07.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.68/28.07.2005 cu 
privire la stabilire indemnizație de ședință pentru consilierii județeni; 

- prevederile art.1, art.2 și art.108 alin.(1) și (2) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.54/24.03.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016 cu privire la 
constituirea Consiliului Județean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data 
de 5 iunie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.148/29.09.2016 și prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.14/23.02.2017 cu 
privire la validare mandat de consilier județean;  

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.275/12.07.2017 referitoare la stabilirea indemnizației lunare de încadrare a 
președintelui Consiliului Județean Olt; 
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- prevederile art.1 alin.(1) - (3), art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit.d) și 
art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice;  

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), art.4 și art.34 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.87 și art.88 din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) 

și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 

Art.1 Prin derogare de la prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art.108 
alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016, și de la prevederile art.1 alin.(1) 
din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.68/28.07.2005 cu privire la stabilire indemnizație 
de ședință pentru consilierii județeni, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, 
indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii județeni,  pentru participarea la 
numărul maxim de ședințe stabilit la art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.68/28.07.2005, este de 10% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului 
Județean Olt, exclusiv majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 

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.   

 
 
 

                                                                       PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
                                                              

                 CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                                        Gabriel BULETEANU 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” 
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