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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7007  din 21.08.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - adresa nr. 234436 din 17.08.2015 a Administraţia Finanţelor Publice Ialomiţa 

– Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică; 

 - Raportul nr. 7009 din 24.08.2015  al Direcţiei Buget Finanţe, 

 În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice locale               

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. I.1 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 30 iunie 

2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind 

salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun M.D.R.A.P nr. 476/10.08.2015 şi  M.F.P. nr. 

922/06.08.2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 159/38/2015 privind 

aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general 

centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi 

municipiul Bucureşti; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind 

adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1  Se aprobă o creştere salarială de 12%, începând cu data de 01.09.2015,  

pentru personalul angajat în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei de 

Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Camerei Agricole Ialomiţa, Muzeului Agriculturii 

Slobozia, Muzeului Judeţean Ialomiţa, Centrului Cultural UNESCO “ Ionel Perlea ”, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi 

Bibliotecii  Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa.  

 

Art. 2 Se aprobă o creştere salarială de 6%, începând cu data de 01.09.2015, 

pentru personalul angajat în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, respectiv Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială Fierbinţi-Târg.   

 

Art. 3 Creşterile salariale prevăzute la art. 1 şi 2 se stabilesc şi se acordă cu 

încadrarea în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat şi în limita 

plafonului de cheltuieli de personal repartizat. 

 

Art. 4 Se împuternicesc cu punerea în aplicare Preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa pentru personalul din subordine şi ordonatorii de credite ai  

instituţiilor prevăzute la art. 1 şi 2. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art. 6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcţiei Buget Finanţe şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

 

      PREŞEDINTE, 

                                                                  Contrasemnează 

Vasile Silvian CIUPERCĂ             Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                             Adrian Robert IONESCU 
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