ROMÂNIA
JUDEŢUL
OLT
COMUNA PÎRŞCOVENI – CONSILIUL LOCAL
str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com
Nr.459/27.07.2017

HOTĂRÂRE ( PROIECT )
cu privire la: stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al
comunei Pîrșcoveni
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.458/27.07.2017 a primarului comunei Pîrșcoveni ;
-Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind constituirea Consiliului Local Pîrșcoveni;
-Hotărârea Consiliului Local nr.7/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare a Consiliului Local Pîrșcoveni ;
- Prevederile art.34 alin.(2) și (3) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.8, art.42 alin.(4), art.43 şi art.80 – art.85 din Legea nr. 24/2000,
republicată, cu modifiările şi completările ulterioare ;
- Prevederile art.65 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 40 din Legea 153/2017 privind Lege-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice ;
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” si art. 115 lit.b din Legea
215/2001, privind administraţia publică locală , republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI PÎRȘCOVENI ,JUDEȚUL OLT ,
Propune următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1.(1) Se stabileste indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni pentru participarea la numărul maxim de şedinţe la
10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în
perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.
(2) Pentru participarea la sedinta ordinara de consiliu se va acorda un procent de 4% si
pentru participarea la sedinta comisiei de specialitate este de 3% .
Art.2 – Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă îndemnizația, este de o
ședință ordinară și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună .
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică :
-Primarului comunei Pîrșcoveni , Compartimentului contabilitate ,impozite și taxe locale
și compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru
aducerea la îndeplinire ;
-Instituției Prefectului - Judetul Olt ;
INIȚIATOR ,
PRIMARUL COMUNEI PÎRȘCOVENI ,
MATEI DUMITRU DĂNUȚ
Avizat pentru legalitate
SECRETAR COMUNĂ ,
Claudia GHEORGHE
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Nr.440/27.07.2017

R A P O R T DE SPECIALITATE
Pentru susținerea proiectului de hotărâre privind stabilirea indemnizatiei de
sedinta pentru membrii Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni
Consiliul Local al comunei Pîrșcoveni se organizează şi funcţionează în conformitate
cu principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală se exercită în limitele prevăzute de
lege, atât în plan administrativ, cât şi financiar. Consiliul Local al comunei Pîrșcoveni, în baza
art. 36 alin.(2) lit. „a” și alin. (3) lit.„a” din Legea nr. 215/2001, legea administraiei publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobă regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local, unde se specifică :
Potrivit Art. 34. (1) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali , cu modificările
și completările ulterioare ”Pentru participarea la lucrările consiliului si ale comisiilor de
specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de sedință.
2).- Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale
consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizatia
lunara a primarului.
(3).- Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (2),
este de o sedinta ordinara de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.
(4).- Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2)-(4) se efectueaza exclusiv din
veniturile proprii ale bugetelor locale.
(5).- Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea
mandatului, in conditiile legii.
În elaborarea proiectului de hotărâre, s-a ținut cont de prevederile art. 40 din Legea
153/2017 privind Lege-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
”Art. 40. - Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 iulie 201731 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali
pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de pana la 10% din indemnizatia
lunara a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al
municipiului Bucuresti, dupa caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2)”. Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Pîrșcoveni pentru
participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a
primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 201731 decembrie 2021.
(2) Pentru participarea la sedința ordinara de consiliu se va acorda un procent de 4% si
pentru participarea la sedința comisiei de specialitate este de 3%
In temeiul art.44 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu
modificările și completările ulterioare susțin proiectul de hotărâre privind stabilirea
indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local Pîrșcoveni .
SECRETAR COMUNĂ ,
Claudia GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL
OLT
COMUNA PÎRŞCOVENI – PRIMAR
str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com
Nr.458/27.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la : stabilirea indemnizației de sedință pentru membrii
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea 153/2017 , Legea-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice ”- Prin derogare de la prevederile art. 34
alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si
completarile ulterioare, in perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizatia
maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul
maxim de sedinte este de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului,
presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti,
dupa caz, exclusiv majorarile prevazute la art. 16 alin. (2)”., este necesară stabilirea
indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni .
In conformitate cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală , republicată , cu modificările și completările ulterioare propun inițierea
proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizatiei de sedința pentru membrii
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni la 10% din indemnizația primarului .
INIȚIATOR ,
PRIMARUL COMUNEI PÎRȘCOVENI ,
MATEI DUMITRU DĂNUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL
OLT
COMUNA PÎRŞCOVENI – CONSILIUL LOCAL
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HOTĂRÂRE
cu privire la: stabilirea indemnizației de ședința pentru membrii
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.458/27.07.2017 la proiectul de hotărâre nr.459/27.07.2017 ;
-raportul de specialitate nr.440/27.07.2017 al secretarului comunei Pîrșcoveni ;
-prevederile art. 40 din Legea 153/2017 privind Lege-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice ;
-Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind constituirea Consiliului Local Pîrșcoveni;
-Hotărârea Consiliului Local nr.7/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare a Consiliului Local Pîrșcoveni ;
- Prevederile art.34 alin.(2) și (3) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.8, art.42 alin.(4), art.43 şi art.80 – art.85 din Legea nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Prevederile art.65 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2),lit.”a”, alin. (3) lit. „a”, art. 45 alin. (1) si art. 115 lit.”b” din
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRȘCOVENI , JUDEȚUL OLT ,
adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE
Art.1.(1) Se stabileste indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai
Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni pentru participarea la numărul maxim de şedinţe la
9,8% din indemnizaţia lunară a primarului, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în
perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.
(2) - Pentru participarea la ședința ordinara de consiliu se va acorda un procent de
3,8% si pentru participarea la ședința comisiei de specialitate este de 3% .
Art.2 – Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă îndemnizația, este de o
ședință ordinară și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună .
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică :
-Primarului comunei Pîrșcoveni , Compartimentului contabilitate ,impozite și taxe locale
și compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru
aducerea la îndeplinire ;
-Instituției Prefectului - Judetul Olt ;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
MITROI ȘTEFĂNEL

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI,
Claudia GHEORGHE

Pîrşcoveni, 31.07.2017
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