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HOTĂRÂRE 
 
cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul 

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.988/25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- raportul comun nr.991/25.01.2023 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare și al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- avizul nr.1140/26.01.2023 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

- avizul nr.1141/26.01.2023 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- avizul nr.1142/26.01.2023 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- avizul nr.1143/26.01.2023 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget–Finanțe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public  și  privat; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum 
și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.39/24.02.2022 cu privire la 
reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
modificarea organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparat propriu, 
aprobarea organigramelor, numărului de personal și statelor de funcții pentru unele 
unități subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
precum și cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru 
unele servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Olt nr.266/06.11.2020 și 
nr.267/06.11.2020 referitoare la stabilirea indemnizației lunare a Vicepreședintelui 
Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, cu privire la stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data 
de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare; 
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- prevederile art.1 alin.(1), art.365, art.417, art.538 și art.552 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.159 și art.164 alin.(12) și (3) din Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și alin.(3), art.3 alin.(1) și (4), art.7 lit.a), d) și e), art.9-
11, art.12 alin.(1), art.25 alin. (1) - (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 funcțiilor necesare desfășurării activităților 
specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și 
ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr.VIII cap.I lit.A pct.III și respectiv cap.II lit.A 
pct.IV la legea-cadru; 

- prevederile art.120 alin.(1) din Constituția României, republicată; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.23/26.01.2023 cu privire la aprobarea bugetului 

Județului Olt pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026; 
- adresa nr.727/18.01.2023, prin care Președintele Consiliului Județean Olt a solicitat 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt să asigure prezența 
reprezentanților salariaților la consultările cu privire la stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu; 

- procesul verbal, încheiat în data de 18.01.2023, înaintat de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cu adresa nr.3683/19.01.2023, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.850/19.01.2023; 

- procesul verbal nr.855/19.01.2023 încheiat în urma consultărilor desfășurate la sediul 
Consiliului Județean Olt între Consiliul Județean Olt, reprezentat de domnul Marius 
Oprescu – Președinte și reprezentanții salariaților Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile 
publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, 

             
            În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.b), 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.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se stabilesc salariile de bază pentru 
funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 (2) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere atât la gradul I, cât și la gradul II, este 
inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite pentru gradația 0. Salariile 
de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 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 
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt se 
realizează de către directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt prin dispoziții individuale, cu respectarea prevederilor art.11 alin.(4) și art.25 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 și cheltuieli. 

Art.2. Stabilirea salariului de bază pentru directorul general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se realizează prin dispoziția președintelui Consiliului 
Județean Olt. 
 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 
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        Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01.01.2023 și se comunică Direcției 
Economice, Buget – Finanțe și Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                 Secretar General al Județului 

                                                                                                         Marinela Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 26.01.2023 

Nr.27 
Ș.V./Ș.V./2ex. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru” și o „neparticipare” la vot. 



                                    Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.27/26.01.2023 
 

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL 
DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. – APARAT PROPRIU 

 
1. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE 

 

Nr. 
crt. 

Funcția Nivelul 
studiilor 

Salariu de bază - lei 

Gradul I Gradul II 

1. Director general  S  9625 12155 

2. Director general adjunct S 8250 10582 

3. Şef serviciu S 7563 9263 

4. Şef birou  S 6875 8976 

 
2. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 

 
Nr. 
crt.  

Funcția  
Nivelul 

studiilor  
Salariu de bază - lei, gradația 0 

 
1. 

Auditor, grad profesional superior  S  6596 

grad profesional principal  S  5913 

grad profesional asistent  S  5363 

 
2. 

Consilier, consilier juridic; grad profesional superior  S  5815 

grad profesional principal  S  4008 

grad profesional asistent  S  3672 

grad profesional debutant  S  3100 

 
3. 

Referent de specialitate; grad profesional superior  SSD  4263 

grad profesional principal  SSD  3575 

grad profesional asistent  SSD  3325 

grad profesional debutant  SSD  3050 

 
4. 

Referent; grad profesional superior  M  3520 

grad profesional principal  M  3075 

grad profesional asistent  M  3050 

grad profesional debutant  M  3000 

 
3. FUNCȚII CONTRACTUALE 

 

Nr. 
crt. 

Funcția  
Nivelul 

studiilor  
Salariu de bază - lei, gradația 0 

 
1. 

Inspector de specialitate gradul IA  S  4546 

gradul I  S  4085 

gradul II  S  3672 

debutant  S  3088 

 
2. 

Consilier juridic gradul IA  S  4546 

gradul I  S  4085 

gradul II  S  3672 

debutant  S  3088 

 
3. 

Referent gradul IA M 3251 

I M 3100 

II M 3050 

debutant M 3000 

 
 

  PREȘEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 

 
                                                                                        Șef serviciu 

                                                                                         Serviciul Resurse Umane 
                                                                                           și Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                          Laura BOCAI 

    



 

 
 
  


