
                                                                                                                                                                                                              
 

H O T Ă R Â R E 
                       
                                                                                                                          

pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 5/25.01.2018 cu 
privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, 

precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de  
1 ianuarie 2018 

 
Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.544/18.01.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.545/18.01.2019; 
- Raportul nr.546/18.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.933/30.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.926/30.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire funcție 

publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și  stat de funcții pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit. d), art.11, 
art.13, art.16 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr.IX lit.C pct.3-4 la legea-
cadru; 

- prevederile art.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- prevederile art. 164 alin.(1), alin.(1¹) și alin.(12) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.5/25.01.2018 cu privire la: stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate și 
aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului 
Președintelui Consiliului Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr.528/28.12.2018 și 
nr.529/28.12.2018 referitoare la stabilirea indemnizației lunare a vicepreședintelui 
Consiliului Județean 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, 
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  Art.I. Alineatul (5) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.5/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și 
contractuale din cadrul aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru ale 
Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului 
Județean Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 ,,(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, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 
bugetele de venituri şi cheltuieli’’. 

. 
              Art.II. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2019 și se comunică 

Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

 
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”  
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