
                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 
cu privire la:  stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018 
 
 
 
Având în vedere: 

• expunerea de motive nr.424/15.01.2018 la proiectul de hotărâre nr.425/15.01.2018; 

• raportul nr.426/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

• raportul nr.862/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

• raportul nr.816/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement; 

• raportul nr.866/23.01.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget – Finanţe, Integrare 
Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, 
organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.212/21.12.2017 cu privire la aprobare stat de 
funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

• prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.87, art.101 alin.(1) și alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată ; 

• prevederile art.1 alin.(1) și art.31 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003–Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.5 - 6, art.7 lit.a), d) și e), art.8-11, 
art.19, art.25 alin.(1) și (2), art.38 alin.(3) lit.a), e) și f) și art.41-43 din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare,  Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei 
instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în 
anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III, respectiv cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru și Funcţiile de 
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demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii publice locale prevăzute în Anexa IX 
lit.C pct.3-4 la legea-cadru; 

• prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 

• prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.537/27.12.2017 și 
nr.538/27.12.2017 referitoare la stabilirea indemnizației lunare de încadrare a vicepreședintelui 
Consiliului Județean Olt; 

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

• adresa nr.187/09.01.2018 prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt să comunice dacă la nivelul unității este constituită o 
organizație sindicală reprezentativă sau în caz contrar reprezentanții salariaților care vor participa la 
consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt; 

• adresa nr.168/10.01.2018 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.277/10.01.2018, prin care a înaintat procesul verbal nr.187/10.01.2018; 

• Procesul verbal nr.187/10.01.2018 cu privire la desemnarea reprezentanților salariaților Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt care vor participa la consultări; 

• Procesul verbal nr.407/15.01.2018 încheiat cu ocazia consultărilor desfășurate la sediul Consiliului 
Județean Olt, între Consiliul Județean Olt, reprezentat de domnul Marius Oprescu – Președinte și 
reprezentanții salariaților Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt, 

   
           

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a) și f), art. 97 alin. (1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 
art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
 

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

      
 
 

 Art. 1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru 
funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, 
este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 
 (3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradaţia 0. 
Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 
0 potrivit prevederilor art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
  (4) Stabilirea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt se realizează de către Directorul executiv 
prin decizii individuale, cu respectarea prevederilor art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 (5) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare 
a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, 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, respectiv 15200 lei, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 
bugetele de venituri şi cheltuieli. 

 Art.2. Stabilirea salariului de bază corespunzător funcției publice de conducere de 
director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, se realizează prin dispoziție a 
președintelui Consiliului Județean Olt. 
 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 
         
 
 



 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2018 și se comunică Direcţiei 
Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                              Contrasemnează  
                                                                              Secretar al județului 

                                                                               ILIE MARINELA –ELENA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru”  



     Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018 

 

 

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 

 

2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 

 

 

 

3. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE 
 

 

 

Nr. 

crt.  
Funcția  

Nivelul 

studiilor  

Salariu de bază, gradația 0 

 Gradul I Gradul II 

1 Director executiv  S  9360 10200 

2 Şef serviciu S 7680 8954 

Nr. crt.  Funcția  
Nivelul 

studiilor  
Salariu de bază, gradația 0 

1 Consilier, consilier juridic, inspector; grad profesional superior  S  5710 

grad profesional principal  S  4073 

grad profesional asistent  S  3158 

grad profesional debutant  S  2760 

2  Referent; grad profesional superior  M  2872 

grad profesional principal  M  2520 

grad profesional asistent  M  2376 

grad profesional debutant  M  2160 

Nr. 

crt.  

Funcția  Nivelul studiilor  Salariu de bază, gradația 0 

1  Inspector de specialitate; gradul IA  S  4080 

gradul I  S  3420 

gradul II  S  2850 



 

 

PREȘEDINTE 

MARIUS OPRESCU 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane și 

    Managementul Unităților Sanitare 

        Angela NICOLAE 

debutant  S  2400 

 

2 

Şofer I  M; G  2776 

II  M; G  2400 

3 

Administrator I  M; G  2798 

Administrator M; G 2520 

4 

Îngrijitor  M/G  2220 

debutant  M/G  1920 


