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pentru stabilirea indemniza(iei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Motru

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI MOTRU

Avdnd in vedere

o ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2Ol9 - privind Codul
administrativ, cu modificlrile gi completSrile ulterioare;

o LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finantele publice locale, cu modificirile
;i complet[rile ulterioare;

o Ordonanla de Urgenli nr. 63 din 30 iunie 2010 - pentru modificarea gi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor
mlsuri financiare, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

o Prevederile art. 6l din ORDNUL MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021 - pentru
aprobarea modelului orientativ al statutului unitltii administrativ-teritoriale,
precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si funcfionare a

consiliului local;
o HCL Motru nr. 20 din 28.01 .2021 - privind aprobarea Regulamentului de

Organizare gi Funclionare al Consiliului Local Motru;
o Proiectul de hotdr6re;
o Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57t20t9- privind Codul
administrativ, cu modifi cirile qi completirile ulterioare,

HOTARA$rE:

ART. 1. Se stabilegte indemnizafia lunard de care beneficiazd consilierii locali din cadrul Consiliului
Local Motru care participd la ;edinlele ordinare ori la gedinlele extraordinare ale consiliului local gi ale
comisiilor de specialitate, in cuantum de l0% din indemniza\ialunard a primarului.

ART. 2. Se aprobd metodologia de acordare a indemnizaliei consilierilor locali din cadrul Consiliului
Local Motru, potrivit art.6l din ORDNUL MDLPA nr.25 din l4 ianuarie 2021, conform Anexei,
care face parte integrantd din prezenta hotlrAre.

ART.3. La data adoptdrii hotEr6riiiqi inceteazd aplicabilitatea orice hotdr6re contrari.

ART.4. Primarul Municipiului Motru, prin serviciile de specialitate ale PrimirieiMunicipiuluiMotru,
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotlrdri.

ART. 5. Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului, Secretarului
General al Municipiului Motru, Serviciului Buget Finanle, Contabilitate ;i Serviciului Resurse
Umane, Informatizare, Programe gi Proiecte Comunitare din cadrul Primiriei MunicipiuluiMotru.

Aceasti hotlrdre a fost adoptati in gedinta ordina;I a C.L. Motru
cu un nr. de l.f voturi pentru,..:=.. vot impotriva,....l.......ab1ineri, exprimate

din nr. total ae .1..3... consilieii prezenfi la gedinfn9i din totalulde l9 consilieii in funclie.
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de specialitate, consilierii locali au
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(l) Pentru participarea la ged

dreptul la o indemnizafie lunard.

qedin(e.

(2) Consilierii locali au dreptul la indemnizafia lunari doar dacl participd la cel putin o qedin!5 a

autoritetii deliberative gi o gedint[ a comisiei de specialitate, pe luni, desfbgurate in condiliile legii.

(3) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea

mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizafia de delegare sau deplasare,

dupd caz, precum qi a altor cheltuieli prevIzute de lege, altele dec6t indemnizalia previzuti la alin.

(1).

(4) Indemniza[ialunard pentru consilierii locali care participi la gedin]ele consiliului local gi ale

comisiilor de specialitate se calculeazl dup[ formula:

I_L:axI P x(0,65 xP_CLAI_$CL+ 0,35 xP_CSA{_$CS),

unde,,I_L" este indemnizalialunard,pentru consilierul loeal;,,a" este procentul stabilit de consiliul

local, care este mai mic sau egal cu l0% din indemnizatia lunard a primarului 0_p); ,,I P" este

indemnizalia lunarl a primarului; ,,P_CL" este numirul de participdri ale consilierului local la

gedin(ele consiliului local din luna respectivS; ,,P_CS" este numlrul de participlri ale consilierului

local la gedin{ele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivS; ,,N_$CL"

reprezintd numdrul gedinfelor ordinare qi extraordinare ale consiliului local din luna respectivS;

,N_$CS" reprezintd numIrul gedintelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local

din luna respectiv5.

(5) Plata indemniza(iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) 9i (3) se efectueazd exclusiv din

veniturile sec(iunii de functionare din bugetul unitl1ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(7) Prevederile alin. (l)-(4) se aplicd in mod corespunzdtor qi delegatului sdtesc.

(8) Drepturile bdnegti cuvenite aleqilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte

venituri, in condiliile Iegii.

(9) Consilierii locali gi delegatul sdtesc care participd la qedinlele de consiliu local, organizate in

timpul programului de lucru, se considerd invoiti de drept, ftrd a le fi afectat salariul gi celelalte

drepturi ce le revin, potrivit legii, de la loculde muncI.

Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe ;i Proiecte Comunitare

$ef serviciu,
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