
 
  

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la stabilire cuantum indemniza ţie de şedin ţă pentru 
preşedintele, vicepre şedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru 

protec ţia copilului  
 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive nr.3118/16.04.2009 la Proiectul de Hotărâre 
nr.3119/16.04.2009; 
 -Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
nr.20657/16.04.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.3123/16.04.2009; 
 -Raportul nr.3120/16.04.2009 al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul; 
 -Raportul nr.3151/21.04.2009 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii 
 -Raportul nr.3146/21.04.2009 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget- finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului 
 -Raportul nr.3152/21.04.2009 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 -Raportul nr.3155/21.04.2009 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie,  servicii publice şi comerţ 
 -Raportul nr.3157/21.04.2009 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement 
 -Prevederile H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 
funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului; 
 -Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.122/2004 cu privire la 
înfiinţarea  Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Prevederile art.27 din O.G. nr.10/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi 
a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 
ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, modificat prin O.U.G. 
nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar ; 
 -Prevederile art.42 din O.G. nr.6/2007 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 



ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar 
de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, modificat prin   
O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar. 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
 Art.1.(1). Se stabileşte indemnizaţia de şedinţă a Comisiei pentru 
protecţia copilului pentru preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul 
Comisiei în cuantum de 1% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt. 
  (2). Indemnizaţia prevăzută la alin.(1) se acordă pentru cel mult 
patru şedinţe ale comisiei pentru protecţia copilului ţinute în fiecare lună. 
        Art.2. Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 14 aprilie 2009 şi 
se comunică Direcţiei Buget- Finanţe, Direcţiei Contabilitate-Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Juridică şi Relaţii cu Publicul din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean, preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor 
şi secretarului Comisiei pentru Protecţia Copilului, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
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