
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE  

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 12675/10 iulie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind 

aprobarea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul din instituţiile 

publice din subordinea Consiliului Județean Alba  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. c și lit. f, art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

  

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Se aprobă Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba, conform anexei - parte 

integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Instituţiile publice din subordinea Consiliului Județean Alba, Direcţia dezvoltare şi 

bugete și Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţului Alba; Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba; instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Alba; Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 364 

Alba Iulia, 10 iulie 2017 



 

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului  

Județean Alba nr. 364/10 iulie 2017 

 

 

 

Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul  

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

  

 

Art. 1. (1) Prezenta reglementare stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor 

devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, reprezentate de hotărâri judecătoreşti 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba. 

     (2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la alin. 1 se va 

efectua de către structura financiar-contabilă şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de 

natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în 

legătură cu acestea, stabilite prin hotărârea judecătorească. 

Art. 2. Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii, 

în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare. 

Art. 3. (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea 

unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Județean Alba, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 

2017, se va realiza potrivit prevederilor art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016, astfel: 

  a.) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

5% din valoarea titlului executoriu; 

b.) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

10% din valoarea titlului executoriu; 

c.) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

25% din valoarea titlului executoriu; 

d.) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se 

plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 

e.) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se 

plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. 

    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. 1 se aplică şi în ceea ce priveşte 

plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 

decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii 

legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea 

unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 

      (3) Sumele plătite în temeiul titlului executoriu cuprind atât sumele reprezentând 

drepturile de natură salarială actualizate cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul 

Naţional de Statistică, cât şi sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma 

dobânzii legale. 

              (4) Sumele prevăzute la alin. 1, se actualizează cu indicele preţurilor de consum 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, 

comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită. 

         (5) La sumele actualizate în condiţiile alin. 4 se acordă dobânda legală remuneratorie, 

calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie 

Art. 4. Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la 

art. 3, vor fi alocate din sursele de finanțare specifice fiecărei categorii de personal și vor fi 

cuprinse în bugetele instituţiilor respective. 

Art. 5. Sumele prevăzute la art. 3 alin. 1 și alin. 2, inclusiv diferenţele rezultate ca urmare 

a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul "Cheltuieli de personal", 

articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, 

de la titlul "Alte cheltuieli", articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii. 



Art. 6. Contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul aferent plăţii sumelor datorate se 

stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.  nr. 1/2016, cu modificările ulterioare. 

Art. 7. (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se 

efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului din 

instituţiile publice, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se 

cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii. 

           (2) Sumele prevăzute la alin. 1 vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari. 

Art. 8. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toate instituţiile publice din 

subordinea Consiliului Județean Alba.   

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                               Vasile BUMBU 
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