
 
                                                                                

H O T A R Â R E 
 cu privire la: acordare indemnizatie de dispozitiv  
 
 Având în vedere: 
 
? Expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de 

hotarâre nr. 4835/21.07.2006; 
? Raportul comun nr. 4835/21.07.2006 al Directiei pentru 

Administratie Publica, Directiei Economice, Directiei Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice, Directiei Tehnice, Directiei 
Buget, Taxe , Impozite si Informatizare si Arhitectului Sef din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt; 

? Raportul nr. 6882/18.10.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 

? Raportul nr. 6883/18.10.2006 al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 

? Raportul nr. 4924/24.07.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii; 

? Raportul nr. 6885/18.10.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

? Raportul nr. 6886/18.10.2006 al Comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert; 

? Raportul nr. 6887/18.10.2006 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement; 

? Având în considerare practica judecatoreasca si administrativa 
(Decizia civila nr. 241/2006 a Curtii de Apel Craiova si Ordinul 
Ministrului Administratiei si Internelor nr. 275/2002, modificat si 
completat prin Ordinul nr. 496/2003); 

? Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor 
salariale si altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006; 

? Ordonanta Guvernului nr. 3/2006 cu privire la cresterile salariale 
ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat 



potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar; 

? Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 15/2005; 

? Prevederile art. 16 alin.(1) din Constitutia României; 
? Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
? Legea nr. 481/2004 privind protectia civila. 
  
   În temeiul  art. 3 alin. 1, art. 4 alin. (2), art. 10, art. 104 alin. (5) lit. 
a) pct. 8 si art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDETEAN OLT  adopta prezenta hotarâre. 

 
  Art. 1. Se aproba acordarea indemnizatiei lunare de dispozitiv în 
procent de 25% din salariul de baza, pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate si  
aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judetean Olt, începând 
cu luna  octombrie  2006.  
 
  Art. 2. Prezenta hotarâre se comunica Directiilor, Arhitectului Sef, 
Serviciului Programe – Prognoze, Integrare Europeana si Relatii 
Internationale, Compartimentului Audit  din cadrul aparatului de 
specialitate, aparatului permanent de lucru al Consiliului Judetean, 
pentru aducere la îndeplinire, si Institutiei Prefectului Judetului Olt.  
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