
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea datei plăţii salariilor la U.A.T. Judeţul Dolj şi instituţiile 

publice și serviciile publice din subordinea acesteia, începând cu luna iulie 2021 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  

având în vedere referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 13374/2021 

prin care se supune spre aprobare modificarea datei plăţii salariilor la U.A.T. Judeţul 

Dolj şi instituţiile publice și serviciile publice din subordinea acesteia, începând cu 

luna iulie 2021, 

în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru 

reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

  

DISPUNE: 

 

Art. 1 – Se modifică data plăţii salariilor la U.A.T. Judeţul Dolj şi instituţiile 

publice și serviciile publice din subordinea acesteia, începând cu luna iulie 2021, din 

data de 7 în data de 10 a fiecărei luni. 

 Art. 2 – Prezenta dispoziţie se va comunica direcţiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor publice și serviciilor publice din 

subordinea acestuia. 
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   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL  

            AL JUDEŢULUI, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 13374 / 14.06.2021 

 

 

REFERAT 

 

 

În temeiul art. 191 alin. (1) lit c) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

“  (1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

categorii principale de atribuţii: 

      c) atribuţii privind bugetul judeţului; 

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului 

judeţean: 

    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; “. 

 

Având în vedere Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru 

reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

“ART. 1 

    (1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2005, ordonatorii 

principali de credite şi instituţiile publice şi serviciile publice din subordinea acestora 

achită salariile într-o singură tranşă lunară, în perioada 5 - 15 a lunii curente pentru 

luna precedentă. 

    (2) Datele prevăzute pentru plata salariilor la instituţiile publice şi serviciile 

publice din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt aceleaşi cu cele 

stabilite pentru plata salariilor la ordonatorii principali de credite. 

…     

ART. 3 

    Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, după caz, aprobă prin decizie, la propunerea ordonatorilor 

principali de credite ai bugetelor locale din raza lor teritorială, datele la care se 

plătesc salariile la instituţiile şi serviciile publice locale. 

… “ 

 Prin adresa nr. 12160 / 28.05.2021 Consiliul Judeţean Dolj a solicitat Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova modificarea datei plăţii salariilor la 

U.A.T. Judeţul Dolj şi instituţiile publice și serviciile publice din subordinea acesteia, 

începând cu luna iulie 2021, din data de 7 în data de 10. 

Conform deciziei Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Craiova, nr. 409/09.06.2021, începând cu luna iulie 2021, se va 

modifica data plăţii salariilor la UAT Judeţul Dolj şi instituţiile şi serviciile publice 

din subordinea acesteia, din data de 7 în data de 10 a fiecărei luni. 
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Având în vedere cele expuse, se anexează proiectul de dispoziţie privind 

modificarea datei plăţii salariilor la U.A.T. Judeţul Dolj şi instituţiile publice și 

serviciile publice din subordinea acesteia, începând cu luna iulie 2021. 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV, 

          MARIAN MECU     ÎNTOCMIT, 

CONSTANTIN ŞERBAN 




