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HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobare cresteri salariale pentru personalul din aparatul de specialitate si din  

aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judetean Olt, din cabinetul Presedintelui  
Consiliului Judetean Olt, precum si pentru personalul din unele institutii publice de sub 

autoritatea Consiliului Judetean Olt 
 

Avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. 7751/14.07.2015, cu privire la Proiectul de Hotarare nr. 
7752/14.07.2015;  
- raport nr. 7753/14.07.2015   al Directiei  Economice, Buget- Finante; 
- raport nr.8408/29.07.2015 al Comisiei pentru administratie  publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 
- raport nr.8362/29.07.2015 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive 
și de agrement;  
- raport  nr.8388/29.07.2015 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public si privat al judeţului;            
-prevederile art.I punctul 1 si 2 din O.U.G.nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de 
Urgenta  Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea 
unor masuri bugetare; 
-prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea 
personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în 
anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

In temeiul art.91 alin.(1), alin.(3) lit.a), art. 97, alin.(1) si art. 45 alin.(2) lit. a) 
coroborat cu art. 98 si art.115 alin. (1) lit. c), din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r a r e: 
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Art. 1. Incepand cu data de 01.08.2015, se aproba cresterea salariala cu 12% pentru 
personalul din aparatul de specialitate si din  aparatul permanent de lucru ale Consiliului 
Judetean Olt, din cabinetul Presedintelui  Consiliului Judetean Olt, precum si pentru 
personalul din unele institutii publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt, respectiv: 
Biblioteca Judeteana ,,Ion Minulescu”, Muzeul Judetean Olt, Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului”, Scoala Populara de Arte si Meserii, 
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si Cultural Olt, 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt si Camera Agricola Olt.  

Art.2. (1). De cresterea salariala de pana la 12% va beneficia si personalul din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt,  Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina,  Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci si Serviciului Judetean de Paza 
Olt, in masura in care nivelul maxim al cheltuielilor de personal se va suplimenta, in 
conditiile legii, si cu asigurarea resurselor financiare necesare acordarii acestor cresteri 
salariale. 

(2). Cresterile salariale prevazute la alin.(1) in limita maxima de 12% se stabilesc la 
nivelul fiecarei institutii de conducerile acestora, asigurandu-se respectarea conditiilor de 
incadrare in cheltuielile de personal cuprinse in bugetul aprobat si in plafonul cheltuielilor 
de personal repartizat conform prevederilor legale. In scopul respectarii celor doua 
conditii, conducerile institutiilor publice pot stabili cresteri salariale diferentiate pe 
categorii de personal. 

Art.3. Cu modificarile intervenite in cadrul creditelor bugetare la cheltuieli de 
personal, inclusiv cu cele privind salarizarea personalului nedidactic din institutiile de 
invatamant special si Centrul Judetean de Resurse si  Asistenta Educationala Olt, aprobate 
prin O.U.G.nr. 27/2015, se actualizeaza bugetul Judetului Olt pe anul 2015. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica Directiei Economice, Buget Finante, Serviciului 
Buget, Impozite si Taxe, Serviciului Financiar Contabilitate, Serviciului Resurse Umane si 
Managementul Unitatilor Sanitare cu Paturi,din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Olt, institutiilor nominalizate la art. 1 si 2, Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Olt, pentru aducerea la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean 
Olt si Institutiei Prefectului –Judetul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
           Paul STĂNESCU 

 
                                          
                               Contrasemnează, 
                                                                                                          Secretar al Judeţului Olt 
                                                                                                            Gabriel BULETEANU 
SLATINA, 30.07.2015 
Nr.78   
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           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi.   


