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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.08.2015 

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. 8877 din 20.10.2015 a Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Amendamentul nr. 9094 din 27.10.2015 formulat de Comisia economico-

financiară şi agricultură; 

- 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. 17.869 din 14.10.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.08.2015 privind 

aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate; 

 - Raportul comun nr. 9013 din 23.10.2015  al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 9141 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr.9095 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

- Raportul nr. 9128 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

 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. 35 din 2 septembrie 2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
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măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 30 septembrie 

2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri bugetare; 

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

şi completările ulterioare; 

       - 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I  Art. 2  şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 

27.08.2015 privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în 

cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

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

pentru personalul angajat în cadrul  Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-

Târg şi o creştere salarială de 12% faţă de nivelul acordat în luna august 2015, 

începând cu data de 01.11.2015, pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa. 

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. ” 

 

Art. II Se împuternicesc cu punerea în aplicare ordonatorii de credite ai  

instituţiilor prevăzute la art. I. 

 

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

comunicării. 

 

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

comunicată Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, 

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

 

 

         p. PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

        VICEPREŞEDINTE                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

        Ştefan MUŞOIU                                                Adrian Robert IONESCU 
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