
ROMANlA
JUDETUL GORJ
MUNIC!PIUL MOTRU
PR!MARIA

PRorEcr DE HorAnAnr
pentru stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului LocalMotru

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL.COSMIN

AvAnd in vedere :

o ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iutie ?019 - privind Codul,
administrativ, cu modificirite 9i comptetirite utterioare;

o LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finanlete pubtice tocate, cu
modificirite ;i comptetirite utterioare;

o Ordonanla de Urgenli nr. 63 din 30 iunie 2010 - pentru modificarea 5i
completarea Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, precum gi

pentru stabilirea unor misuri financiare, cu modificirite gi completirite
utterioare;

o prevederite art. 51 din ORDINUL MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021 -

pentru aprobarea modelului orientativ a[ statutului unitilii administrativ-
teritoriale, precum si a modelutui orientativ a[ regulamentutui de
organizare si funclionare a consiliutui locat;

o HCL Motru nr. 20 din 28.01 .2071 - privind aprobarea Regutamentutui de
Organizare gi Funclionare a[ Consitiutui Local Motru;

in temeiul, prevederitor art. 135 atin (1) din O.U.G. nr.5712019- privind Codul,
administrativ, cu modificirite ;i comptetirite utterioare,

PROPUNE:

ART. 1. Se stabite;te indemnizalia lunari de care beneficiazi consitierii locati din cadrul
Consitiului Local Motru care participi ta ;edinfete ordinare ori [a tedinlete extraordinare
ate consitiutui locat ;i ate comisiitor de speciatitate, in cuantum de 107o din indemniza[ia
lunarl a primarului.

ART. 2. Se aprobi metodotogia de acordare a indemnizaliei consitieritor locali din cadrut
Consitiutui Local Motru, potrivit art. 61 din ORDINUL MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2071,
conform Anexei, care face parte integranti din prezentul proiect de hotirdre.

ART. 3. La data adoptirii hotiririi i;i inceteazi aplicabilitatea orice hotirire contrari.

ART. 4. PrimaruI Municipiutui Motru, prin serviciile de specialitate ate Primiriei
Municipiului Motru, va duce la indeptinire prevederite prezentei hotirAri.

ART. 5. Hotirirea se va comunica Primarutui Municipiului Motru, lnstituliei Prefectutui,
Secretarului General a[ Municipiutui Motru, Serviciutui Buget Finanfe, Contabititate ;i
Serviciutui Resurse Umane, lnformatizare, Programe gi Proiecte Comunitare din cadrul
Primiriei Mu
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ROMANlA
JUDETUL GORJ
MUNICIP!UL MOTRU
PRIMARTA

PRorEcr DE HorAnAne
pentru stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Motru

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL-COSMIN

AvAnd in vedere :

o ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iutie 2019 - privind Codut
administrativ, cu modificirite ;i comptetirite ulterioare;

o LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finanlete pubtice tocate, cu
modificlrite ;i completirite ulterioare;

o Ordonanla de Urgen!5 nr.63 din 30 iunie 2010 - pentru modificarea qi

comptetarea Legii nr.273/2006 privind finanlete publice locale, precum gi

pentru stabilirea unor misuri financiare, cu modificirite gi comptetirite
utterioare;

o prevederile art. 61 din ORDINUL MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021 -

pentru aprobarea modelului orientativ a[ statutului unitilii administrativ-
teritoriale, precum si a modelului orientativ a[ regulamentutui de
organizare si funclionare a consiliului [oca[;

o HCL Motru nr. 20 din 28.01 .2021 - privind aprobarea Regulamentului de
Organizare gi Funclionare a[ Consiliutui Local Motru;

in temeiut prevederilor art. 136 atin (1) din O.U.G. nr.5717019- privind Codut
administrativ, cu modificirite ;i comptetirite ulterioare,

PROPUNE:

ART. 1. Se stabile;te indemnizafia lunari de care beneficiazi consitierii locati din cadrul
Consiliutui Loca[ Motru care participe ta ;edinlete ordinare ori [a ;edinlete extraordinare
ate consiliutui [oca[ ;i ale comisiilor de specialitate, in cuantum de 10% din indemnizatia
lunari a primarutui.

ART. 2. Se aprobi metodotogia de acordare a indemnizaliei consilierilor locati din cadrul
Consiliutui Local Motru, potrivit art. 61 din ORDINUL MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021,
conform Anexei, care face parte integranti din prezentu[ proiect de hotirire.
ART. 3. La data adoptirii hotiririi i;i inceteazi apticabilitatea orice hotirAre contrari.

ART. 4. PrimaruI Municipiutui Motru, prin serviciite de speciatitate ate Primiriei
Municipiului Motru, va duce [a indeplinire prevederite prezentei hotirAri.

ART. 5. Hotf,rirea se va comunica Primarului Municipiutui Motru, lnstituliei Prefectutui,
Secretarutui Genera[ a[ Municipiutui Motru, Serviciutui Buget Finanfe, Contabilitate ;i
Serviciutui Resurse Umane, lnformatizare, Programe gi Proiecte Comunitare din cadrul
Primiriei ui Motru.
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ANEXA la Proiectul de Hotiir6re nr......1.......2022

METODOLOGIE DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI CONSILIERILOR LOCALI

(l) Pentru participarea la qedinfele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au

dreptul la o indemniza[ie lunarL Viceprimarilor nu li se acordi indemniza(ie pentru participarea la

gedin{e.

(2) Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunari doar daci particip[ la cel pufin o qedinll a

autoritatii deliberative 9i o qedinf[ a comisiei de specialitate, pe lun[, desfEgurate in condifiile legii.

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

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

dupdcaz, precum gi a altor cheltuieli previzute de lege, altele decdt indemnizafiaprevdzutd la alin.

(1).

(4) Indemnizalialunard pentru consilierii locali care participi la gedinfele consiliului local gi ale

comisiilor de specialitate se calculeazd dupd formula:

Ij. = a x I P x (0,65 x P_CLN_$CL+ 0,35 x P_CSA[_$CS),

unde,,IJ" este indemniza\ialunard, pentru consilierul local; ,,a" este procentul stabilit de consiliul

local, care este mai mic sau egal cu l0% din indemnizafia lunar[ a primarului (t_p); ,,I P" este

indemnizatia lunar6 a primarului; ,,P_CL" este numlrul de participdri ale consilierului local la

qedin{ele consiliului local din luna respectivi; ,,P_CS" este num[ru] de participlri ale consilierului

local la gedinlele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectiv5; ,,N_$CL"

reprezinti num[ru] gedintelor ordinare gi extraordinare ale consiliului local din luna respectivl;

,N_$CS" reprezinti numirul qedinfelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local

din luna respectivI.

(5) Plata indemnizafiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) qi (3) se efectueazd exclusiv din

veniturile secliunii de functionare din bugetul unitIlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(7) Prevederile alin. (l)-(4) se aplicl in mod corespunz[tor gi delegatului s[tesc,

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

venituri, in condifiile legii.

(9) Consilierii locali gi delegatul sltesc care participl la gedintele de consiliu local, organizate in

timpul programului de lucru, se considerl invoili de drept, ftrd a le fi afectat salariul qi celelalte

drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc6.

Serviciul Resurse Umane,

$ef serviciu,
Ing. Pdan Marian

Programe qi Proiecte Comunitare
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RAPORT DE APROBARE

pentru stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului

Local Motru

in conformitate cu:

administrativ, cu modifi cdrile qi completlrile ulterioare;

aprobarea modelului orientativ al statutului unitdtii administrativ-teritoriale,

precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si funcfionare a

consiliului local;

Organizare qi Funclionare al Consiliului Local Motru;

Propun aprobarea:

- indemniza[iei lunare de care beneficiazd"consilierii locali din cadrul Consiliului

Local Motru care participl la qedinfele ordinare ori la qedintele extraordinare

ale consiliului local qi ale comisiilor de specialitate sE fie in cuantum de l0%

din indemnizalia lunard a primarului, conform Ordonantei de urgenJd a

Guvernului w.5712019, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, respectiv ale

regulamentului de organizarc qi functionare a autoritdtii deliberative;

- metodologiei de acordare al indemnizaliei consilierii locali din cadrul

Consiliului Local Motru, potrivit art.6l din ORDNUL MDLPAnr.25 din 14

ianuarie 2021, conform Anexa la Proiectul de Hotdrdre.

tn aceste condilii, fa{6 de cele prezentate mai sus, supun aprobdrii dumneavoastrd

prezentul Proiect de Hot[rdre.
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la proiectul de Hotirfire - pentru stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali
din cadrulConsiliului Local Motru

Conform art.2t2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul

administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare:
"ART.212

Indemnizalia
(l) pentru participarea la Sed.inlele consiliului Si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, respectiv consilierii

iudeleni au dreptul'la o indimniialie lunard. Piimarilor, viceprimarilor, preSedinlilor si vicepreSedinlilor consiliilor

judelene nu li se acordd indemnizalie pentru participarea la gedinle.
" 

Q1 naemnizalia lunard pentri consilierii trroii, respectiv judeleni care participd la Sedinlele ordinare ori la Sedinlele

extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliuluijudelean si ale comisiilor de specialitate este tn cuantum de pdnd la

t0% d.in indemnizalia lunard a primarului, respectiv-a preSedintelui consiliului iudelean, in condi\iile prezentului cod,

respectiv ale regulamentului de organizare Si funclionare a autoritdlii deliberative.

1S) Consiliiii locali, respect; consilierii judeyeni au dreptul la indemnizalia lunard doar dacd participd la cel pulin o

Sedinla a autoritdlii deliberative Si o Sedinld a comisiei de specialitate, pe lund, des/dsurate in condiliile legii.
' 

@ fhta iniemnizaliilor siabitite potrivit prevederiior alin. (2) se efectueazd exclusiv din veniturile secliunii de

funclionare din bugetul unitd\ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale." (i) ConsilieriloT locali, rispectit'consilierilorjudeleni li se aplicd tn mod corespunzdtor prevederile art. I 53 alin. (2).

(6) Preyederile alin. (l)-(5) se aplicd tn mod corespunzdtor Si delegatului sdtesc.
'(i) 

Consiliul lor4, ,:eipiittu cinsiliul judelean poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizaliei prevdzute la alin. (2)

Si a'cotei tn care se face iecontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanld cu posibilitdlile de finanlare.
(8) Drepturile idneSti cuyenite aleSilor licali, potrivit legii, pot Ji cumulate cu pensia sau cu alte venituri, tn condiliile

legii.

7S) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni si delegatul sdtesc care participd la sedinlele-de consiliu local,

respectiv judelean, organizaie tn timpul progrimului de luuu, se considerd tnvoili de drept, fird a le Ji afectat salariul Si

celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncd."

Conform prevederilor art. 6l din ORDIN MDLPA nr.25/2021:
"ART.6l

Indemnizalia
(1) Pentru participarea la gedinlele consiliului Si ale comisiilor de speeialitate, consilierii locali au dreptul la o

indemnizalie lunard. Viceprimarilor nu li se acordi indemniza{ie pentru participarea la gedinle.

(2) Indennizayia lunird pentru consilierii locali care participd la sedinlele ordinare ori la Sedinlele extraordinare ale

"o^iliutui 
local si ale comiiilor de specialitate este tn cuantun de pdnd la l0% din indemnizalia lunard a primarului, tn

condiliile Ordoiantei de urgentd a Guvernului nr. 57i2019. cu modifi.cdrile si completdrile ulterioare, respectiv ale

regulamentului de organizare Si funclionare a autoritdlii deliberative.
(3) Consilierii loili au drepiut la indemnizalia lunard doar dacd participd la cel pulin o sedin[d a autoritdlii deliberative

Si o Sedinld a comisiei de specialitate, pe lund, des/dsurate tn condiSiile legii.- 
(i) ionsilierii locali au dreptul la decontarea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului,

uipnrliu plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizalia de delegare sau deplasare, dupd caz, precun Si a altor

cheltuieli prevdzute de lege, altele decdt indemnizalia prevdzutd la alin. (l).
(5) Iidemnizalia luiard pentru consilierii locali care participd la Sedinlele consiliului local Si ale comisiilor de

specialitate se calculeazd dupd formula :

I _L : a x I _P x (0, 6 5 x P _C L/1,{ _$C L+ 0, 3 5 x P _CS/N _$CS),
*d, ,,LL; ,tte indemnialia lunard pentru consilierul local; ,,a" este procentul stabilit de consiliul local, care este mai

mic sau ,gol ,, t0% din indemnizalia lunard a primarului (l-P); ,,l-P" este indemnizalia lunard a primarului; ,,P-CL" este

numdrul'de participdri ale consilierului local la Sedinlele consiliului local din luna respectivd; ,,P-CS" este numdrul de

participdri ile consilierului local la $edinlele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivd.; ,,N-$CL"
'reprezintd 

numdrul Sedinlelor ordinare Si extraordinare ale consiliului local din luna respectivd;,,N-,ICS" reprezintd

numdrul Sedinlelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivd.

(6) Plata indemniza[iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) Si (3) sc efectueazd exclusiv din veniturile secliunii de

funclionare din bugetul unitdlii/subdiviziunii administrativ4eritoriale.
(7) Prevederile alin. (l)-(4) se aplicd tn mod corespunzdtor Si delegatului sdtesc.

(8) Consiliul local poate hotdrt diminuarea cuantumului indemnizaliei prevdzute la alin. (2) Si a cotei in care se face
decontarea conform prevederilor alin. (4), tn concordanld cu posibilitdlile de finanlare.

(9) Dreptuiile bineSti cuyenite aleSilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in condiliile

legii.-(t0) 
Consilierii locali Si delegatul sdtesc care participd la Sedin\ele de consiliu local, organizate in timpul programului de

lucru, se considerd tnvoili de drept, /drd a te fi afectat salariul Si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de

muncd."
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in aceste condilii propunem aprobarea proiectului de hotdrdre care este necesar qi

oportun, in conformitate cu prevederile legale:
o art.212 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul

administrativ, cu modificlrile 9i completlrile ulterioare;

o prevederile art. 6l din ORDIN MDLPA nr. 25 din 14 ianuarie 2021 - pentru

aprobarea modelului orientativ al statutului unitafli administrativ-teritoriale,
precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si funcfionare a

consiliului local;
o prevederile HCL Motru nr. 20 din 28.01.2021- privind aprobarea Regulamentului

de Organizare qi Functionare al Consiliului Local Motru, 9i

o LEGE nr.273 din29 iunie 2006 - privind finanlele publice locale, cu modificdrile
gi completirile ulterioare;

o Ordonanla de Urgenfl nr. 63 din 30 iunie 2010 - pentru modificarea qi completarea

Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor

mlsuri financiare, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare.

Propunem aprobarea:
o indemniza{iei lunare de care beneficiazd consilierii locali din cadrul

Consiliului Local Motru care participl la qedinlele ordinare ori la gedinlele

extraordinare ale consiliului local Ei ale comisiilor de specialitate sI fie in
cuantum de l0% din indemnizalialurrrard a primarului, conform Ordonanlei de

urgenf[ a Guvernului nr. 5712019, cu modificlrile gi completirile ulterioare,

respectiv ale regulamentului de organizare gi funclionare a autorit[lii
deliberative;

o metodologiei de acordare al indemnizafiei consilierii locali din cadrul

Consiliului Local Motru, potrivit art. 6l din ORDINUL MDLPA nr.25 din 14

ianuarie 2021, conform Anexa la Proiectul de Hotirdre.

Serviciul Resurse (Jmsne, Informatizare, Programe Ei Proiecte Comunitare
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