
  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, 

precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual 

din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

 
I. TEMEIUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEŢENE DE 

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 

          Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Judeţean Olt, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă şi Autoritate Tutelară din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt precum şi a Biroului Judeţean de 
Evidenţă a Persoanei din cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt. 

Cadrul legal al înfiinţării şi funcţionării Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt este reglementat prin: 

▪ Ordonanţa 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 şi completările ulterioare; 

▪ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător 
desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 
dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi 
materiale, cu modificările ulterioare.  

        Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt funcţionează ca serviciu public 
comunitar de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii de 
întocmire, păstrare, evidenţă şi eliberare, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, 
cărţilor de identitate, cărţilor de alegător şi listelor electorale. 
 

II. SALARIZAREA PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR OLT 

 
Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este 

reglementată de prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și de alte acte normative în vigoare. 
 

III.STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI CONTRACTUALE 
DIN CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT, ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

     Nr. 495/16.01.2020 
 



Potrivit prevederilor art.11 din legea-cadru, pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor 
judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de 
unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.   
    Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii 
sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în 
anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III şi cap.II lit.A pct.IV.   
    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.(1) se realizează de către ordonatorul de 
credite, cu respectarea prevederilor art.25.   
    Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (3), fără a 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei 
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului 
Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele 
municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările 
prevăzute la art.16 alin.(2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de 
venituri şi cheltuieli.   

Conform prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, 
fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru 
în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.  

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru 
personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în 
muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, 
pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 

Potrivit prevederilor art.19 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariul de bază pentru funcţiile de 
conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, 
complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate. 

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. 

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. 

Stabilirea drepturilor salariale lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt se realizează cu respectarea prevederilor 
art.25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Prin Dispozițiile 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, începând cu data de 01.01.2019 s-au stabilit indemnizațiile lunare pentru domnul Delureanu 
Virgil și respectiv, domnul Ciugulea Ioan - Vicepreşedinți ai Consiliului Judeţean Olt, în cuantum de 
16640 lei. 
 
 Cu respectarea principiilor legii-cadru și cu aplicarea prevederilor legale mai sus-
menționate, au fost propuse salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
după cum urmează: 
 

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 
 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, gradația 0 

Gradul I Gradul II 

1. Director executiv S 9360 10200 

2. Șef serviciu S 7680 8954 

 



2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 
 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, 

gradația 0 

1. Consilier, consilier juridic, inspector, 
consilier achiziții publice;grad profesional 
superior 

S 5710 

Grad profesional principal S 4073 

Grad profesional asistent S 3158 

Grad profesional asistent S 2760 

 
 
 
 
 

3. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE 
 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, 

gradația 0 

1. Inspector de specialitate; gradul IA S 4080 

gradul I S 3420 

gradul II S 2850 

debutant S 2400 

2. Șofer I M;G 2776 

II M;G 2400 

3. Administrator I M;G 2798 

Administrator M;G 2520 

4. Îngrijitor M/G 2375 

debutant M/G 2230 

 
Cu adresa nr.364/14.01.2020 Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt, să asigure prezența în data de 15.01.2020, ora 14,00, a 

reprezentanților organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților salariaților 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt la consultările cu privire la stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt, potrivit prevederilor art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa nr.268/15.01.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.431/15.01.2020, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a înaintat Procesul 
verbal nr.269/14.01.2020, însoțit de anexa cu semnăturile celor prezenți la întrunire, prin care 
salariații din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt și-au desemnat reprezentanții. 

La convocarea Președintelui Consiliului Județean Olt – domnul Marius Oprescu, pe data de 
15.01.2020 au avut loc consultări la sediul Consiliului Județean Olt cu privire la stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt, la care au participat Președintele Consiliului Județean Olt – domnul 
Marius Oprescu și reprezentanții desemnați de salariați. 

În urma consultărilor a fost încheiat și semnat Procesul verbal nr.432/15.01.2020. 
 

Având în vedere: 

• 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.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană 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.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată ; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) 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.7 lit.a) și d), art.9-11, art.25 alin.(1) 
și (2) și art.38 alin.(3) lit.e) 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 ; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.365 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

• 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; 

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

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului 
Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările ulterioare; 

• adresa Consiliului Județean Olt nr.364/14.01.2020 prin care Președintele Consiliului Județean Olt 
a solicitat Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt să asigure prezența reprezentanților 
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanților salariaților Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt la consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt;  

• adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.268/15.01.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.431/15.01.2020; 

• Procesul verbal nr.432/15.01.2020 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, 

 

propunem următoarele: 

➢ modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, după cum urmează: 
1.Alineatul (5) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins: 

ʺ(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.ʺ 

2.Denumirea ,,Salariu de bază, gradația 0,, de la coloana a 4-a a punctului 1 – Funcții publice 
de conducere, din anexă se modifică și se înlocuiește cu denumirea ,, Salariu de bază – lei ,,. 
3.Denumirea ,,Salariu de bază, gradația 0,, de la coloana a 4-a a punctelor 2 și 3 – Funcții 
publice de execuție, respectiv Funcții contractuale de execuție din anexă se modifică și se 
înlocuiește cu denumirea         ,, Salariu de bază – lei, gradația 0,,. 

➢ stabilirea salariilor de bază începând cu data de 01.01.2020 pentru funcțiile contractuale de 
execuție prevăzute la subpunctul 4 al punctului 3 – Funcții contractuale de execuție, din 
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, după cum urmează: 

 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, gradaţia 

0 

4. Îngrijitor M/G 2375 

debutant M/G 2230 

  
  Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem 
aprobarea lui în forma prezentată. 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 



                                                                                                                                                                                                               

     

 

 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                            - PROIECT -                                                                 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, precum și pentru 
stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 
 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr.495/16.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

• 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.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană 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.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) 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.7 lit.a) și d), art.9-11, art.25 
alin.(1) și (2) și art.38 alin.(3) lit.e) 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 ; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.365 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

• 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; 

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

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările ulterioare; 

• adresa Consiliului Județean Olt nr.364/14.01.2020 prin care Președintele Consiliului 
Județean Olt a solicitat Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt să asigure 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

Nr. 8/16.01.2020 



prezența reprezentanților organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a 
reprezentanților salariaților Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt la consultările 
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt;  

• adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.268/15.01.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.431/15.01.2020; 

• Procesul verbal nr.432/15.01.2020 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.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.k), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 

alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

      
 Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, se modifică după cum urmează: 
1. Alineatul (5) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins: 
ʺ(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.ʺ 
2.Denumirea ,,Salariu de bază, gradația 0,, de la coloana a 4-a a punctului 1 – Funcții publice de 
conducere, din anexă se modifică și se înlocuiește cu denumirea ,, Salariu de bază – lei ,,. 
3.Denumirea ,,Salariu de bază, gradația 0,, de la coloana a 4-a a punctelor 2 și 3 – Funcții publice de 
execuție, respectiv Funcții contractuale de execuție din anexă se modifică și se înlocuiește cu 
denumirea ,, Salariu de bază – lei, gradația 0,,. 
 Art. II. Începând cu data de 01.01.2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile 
contractuale de execuție prevăzute la subpunctul 4 al punctului 3 – Funcții contractuale de 
execuție, din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, după cum urmează: 
 

Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, gradaţia 0 

4. Îngrijitor M/G 2375 

debutant M/G 2230 

 
 Art. III. Prezenta hotărâre 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. 

 
  INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

                                                             
                      
          AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                                              Secretar  General al  Judeţului                     
                                                                                                 Marinela – Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                       
Serviciul Resurse Umane şi                                                                   
Managementul Unităţilor Sanitare                                                       
Nr. 499/17.01.2020 
 

RAPORT 
 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, 
precum și pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele categorii de personal contractual din 

cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
   
 

I. TEMEIUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ 
A PERSOANELOR OLT 

          Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr.123/23.12.2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, 
prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt precum şi a Biroului Judeţean de Evidenţă a Persoanei din cadrul Serviciului de 
Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt. 

Cadrul legal al înfiinţării şi funcţionării Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este 
reglementat prin: 

▪ Ordonanţa 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 şi completările ulterioare; 

▪ Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării 
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor 
simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 
dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, 
cu modificările ulterioare.  

        Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt funcţionează ca serviciu public comunitar 
de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii de întocmire, 
păstrare, evidenţă şi eliberare, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de 
identitate, cărţilor de alegător şi listelor electorale. 
 

II. SALARIZAREA PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR OLT 

 
Salarizarea personalului din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este 

reglementată de prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, și de alte acte normative în vigoare. 
 

III.STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI CONTRACTUALE DIN 
CADRUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT, ÎNCEPÂND CU DATA 

DE 1 IANUARIE 2020 
 

Potrivit prevederilor art.11 din legea-cadru, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii 
locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în 
urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 
salariaţilor.   
    Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau 
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa 
nr.VIII cap.I lit.A pct.III şi cap.II lit.A pct.IV.   
    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art.25.   
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    Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (3), fără a 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului 
Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art.16 
alin.(2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.   

Conform prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 
adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 
reprezentând 13,327 lei/oră.  

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul 
încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin 
un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include 
sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 
167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 

Potrivit prevederilor art.19 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, salariul de bază pentru funcţiile de conducere se 
stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul 
deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate. 

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. 

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. 

Stabilirea drepturilor salariale lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt se realizează cu respectarea prevederilor art.25 din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Prin Dispozițiile 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, începând cu data 
de 01.01.2019 s-au stabilit indemnizațiile lunare pentru domnul Delureanu Virgil și respectiv, domnul 
Ciugulea Ioan - Vicepreşedinți ai Consiliului Judeţean Olt, în cuantum de 16640 lei. 
 
 Cu respectarea principiilor legii-cadru și cu aplicarea prevederilor legale mai sus-
menționate, au fost propuse salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2020, după cum 
urmează: 
 

1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 
 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, gradația 0 

Gradul I Gradul II 

1. Director executiv S 9360 10200 

2. Șef serviciu S 7680 8954 

 
2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 

 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, 

gradația 0 

1. Consilier, consilier juridic, inspector, consilier 
achiziții publice;grad profesional superior 

S 5710 

Grad profesional principal S 4073 

Grad profesional asistent S 3158 

Grad profesional asistent S 2760 
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3. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE 
 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, 

gradația 0 

1. Inspector de specialitate; gradul IA S 4080 

gradul I S 3420 

gradul II S 2850 

debutant S 2400 

2. Șofer I M;G 2776 

II M;G 2400 

3. Administrator I M;G 2798 

Administrator M;G 2520 

4. Îngrijitor M/G 2375 

debutant M/G 2230 

 
Cu adresa nr.364/14.01.2020 Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt, să asigure prezența în data de 15.01.2020, ora 14,00, a reprezentanților 
organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților salariaților Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt la consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, potrivit prevederilor art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa nr.268/15.01.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.431/15.01.2020, 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a înaintat Procesul verbal nr.269/14.01.2020, 
însoțit de anexa cu semnăturile celor prezenți la întrunire, prin care salariații din cadrul Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt și-au desemnat reprezentanții. 

La convocarea Președintelui Consiliului Județean Olt – domnul Marius Oprescu, pe data de 
15.01.2020 au avut loc consultări la sediul Consiliului Județean Olt cu privire la stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, la care au participat Președintele Consiliului Județean Olt – domnul Marius Oprescu și 
reprezentanții desemnați de salariați. 

În urma consultărilor a fost încheiat și semnat Procesul verbal nr.432/15.01.2020. 
 

Având în vedere: 

• 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.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană 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.1 și art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată ; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) 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.7 lit.a) și d), art.9-11, art.25 alin.(1) 
și (2) și art.38 alin.(3) lit.e) 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 ; 

• prevederile art.1 alin.(1), art.365 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

• 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; 

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

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la aprobarea 
bugetului Județului Olt pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022, cu rectificările ulterioare; 
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• adresa Consiliului Județean Olt nr.364/14.01.2020 prin care Președintele Consiliului Județean 
Olt a solicitat Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt să asigure prezența 
reprezentanților organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanților 
salariaților Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt la consultările cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt;  

• adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt nr.268/15.01.2020, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.431/15.01.2020; 

• Procesul verbal nr.432/15.01.2020 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, 
 

propunem următoarele: 
➢ modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, după cum urmează: 

1.Alineatul (5) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins: 
ʺ(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.ʺ 

2.Denumirea ,,Salariu de bază, gradația 0,, de la coloana a 4-a a punctului 1 – Funcții publice de 
conducere, din anexă se modifică și se înlocuiește cu denumirea ,, Salariu de bază – lei ,,. 
3.Denumirea ,,Salariu de bază, gradația 0,, de la coloana a 4-a a punctelor 2 și 3 – Funcții publice 
de execuție, respectiv Funcții contractuale de execuție din anexă se modifică și se înlocuiește cu 
denumirea         ,, Salariu de bază – lei, gradația 0,,. 

➢ stabilirea salariilor de bază începând cu data de 01.01.2020 pentru funcțiile contractuale de 
execuție prevăzute la subpunctul 4 al punctului 3 – Funcții contractuale de execuție, din anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/25.01.2018, după cum urmează: 

 
Nr.crt. Funcția Nivelul studiilor Salariu de bază-lei, gradaţia 0 

4. Îngrijitor M/G 2375 

debutant M/G 2230 

  
  Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem 
aprobarea lui în forma prezentată. 

 
 

                   Şef  serviciu                                                                  Şef serviciu                         
      Serviciul Juridic - Contencios                                               Serviciul Resurse Umane      
       Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                         și Managementul Unităţilor Sanitare         
                                                                                                                     Angela NICOLAE  
 
 
 
 
 
            Întocmit, 
            Ramona – Ioana ALBULESCU 


