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HOTARÂRE  

 
Cu privire la: stabilire INDEMNIZATIE DE SEDINTA                          

pentru consilierii judeteni 
 

   Având în vedere : 
 - expunerea de motive nr. 4823 din 12.07.2005 cu privire a 
aprobarea proiectului de hotarâre ; 
 - raportul nr. 4824 din 12.07.2005 al Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt ; 
 - prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor 
locali; 
-  prevederile Legii nr. 216/2005 pentru modificarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;  
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali 
pentru anul 2005, aprobata prin Legea nr. 144/2005; 
- prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
47/2005 privind unele masuri care trebuie luate pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale; 
- prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt nr. 148/05.07.2005 referitoare la aprobare stat 
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de personal cu salariile de baza, existente la data de 30 
iunie 2005, stabilite în moneda noua – leu nou, pentru 
salariatii din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt, începând cu data de 01.07.2005; 
- avizul nr. 5104/22.07.2005 al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului ; 
- avizul nr. 5206/27.07.2005 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 
- avizul nr. 5208/27.07.2005 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement, 
 
          În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta hotarâre : 
 
           ART.1. (1) Se aproba INDEMNIZATIA DE SEDINTA 
în suma de 196 lei, stabilita în moneda noua – leu nou, 
pentru functia de demnitate publica de CONSILIER 
JUDETEAN, calculata prin aplicarea procentului de 5% la 
indemnizatia lunara a Presedintelui Consiliului Judetean Olt. 
                        (2)  INDEMNIZATIA DE SEDINTA se  acorda 
consilierilor judeteni pentru un numar maxim de 3 (trei) 
sedinte si anume : pentru o sedinta de consiliu si  doua 
sedinte ale comisiilor de specialitate pe luna, potrivit legii.                        
          ART.2. INDEMNIZATIA DE SEDINTA ce se acorda 
consilierilor judeteni, stabilita la art.1, va fi actualizata prin 
grija Directiei Resurse Umane, Informare si Relatii Publice si 
a Directiei Economice din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt, conform actelor normative în 
vigoare. 
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          ART.3.   Orice prevedere contrara prezentei hotarâri 
îsi înceteaza aplicabilitatea. 
          ART.4. Prezenta hotarâre se aplica începând cu data 
de 10.07.2005 si se comunica Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice, Directiei Economice, Directiei 
Buget, Taxe - Impozite si Informatizare, compartimentului 
managementul resurselor umane, compartimentului 
informatizare, biroului financiar - contabilitate, din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt în vederea 
aducerii la îndeplinire si Prefectului Judetului Olt. 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
                   
 
                                                         Contrasemneaza 
                                           Secretarul general al judetului                                                                                                                           
                                                           Marin DOBRE 
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