ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL PETELEA
proiect
HOTĂRÂREA nr.

/ 2019

privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local
Consiliul Local al Comunei Petelea,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2019
Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local,
înaintat de către dl. Haghymas Alexandru-Simion - consilier local, prin referatul de aprobare nr.
4915/2019, precum şi raportul de specialitate nr. 4916/2019 înaintat de compartimentul taxe şi
impozite din cadrul Primăriei Comunei Petelea;
Având în vedere avizul prezentat de Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului,
sport şi turism, avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea
teritoriului şi urbanism, avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate, familie şi protecţia copilului şi discuţiile purtate asupra acestui material;
În baza:
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 212 al.(1), alin(2) şi alin.(7), art.129 al.(1), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Renunţarea de către consilierii locali la indemnizaţia lunară cuvenită pentru
participarea la şedinţele Consiliului Local Petelea în cuantum de 10% din salariul primarului,
precum şi renunţarea la 10% din indemnizaţia cuvenită primarului şi a viceprimarului de către
primar şi viceprimar, pentru a suplimenta fondurile necesare finanţării proiectelor de dezvoltare
locală propuse exclusiv de către consilierii locali sau de către primar. Proiectul de hotărâre se
doreşte a se implementa pentru indemnizaţia aferentă perioadei 01.01.2020-31.12.2024.
Art.2. Indemnizaţiile cuvenitepentru perioada01.01.2020-29.02.2020 se vor folosi pentru
suplimentarea sumelornecesare constuirii capelui mortuare din satul Habic.
Art.3. Indemnizaţiile cuvenite pentru perioada 1.03.2020-31.03.2020 se vor folosi pentru
achiziţionarea de cadouri pentru copiii ce vor participa la slujba de Paşte din anul 2020.
Art.4. Indemnizaţiile cuvenite pentru periada 1.04.2020-31.05.2020 se vor folosi pentru
suplimentarea sumelor necesare construirii casei parohiale din Petelea.
Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul şi Secretarul general
al Comunei Petelea.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului şi Secretarului general al Comunei Petelea,
precum şi Instituţiei Prefectului.

Petelea, 17.12.2019
Preşedinte de şedinţă,
Marcel Ardelean

Secretar general,
Mihai Moldovan
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Raport de specialitate
la iniţierea proiectului de hotărâre privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local

Proiectul de hotărâre privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local, întocmit de către
dl. Haghymas Alexandru, este întocmit în baza art. 212 din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ.
Aliniatul 1 al acestui articol prevede:
Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii
locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor, viceprimarilor,
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă indemnizaţie pentru
participarea la şedinţe.
Dreptul de a primi indemnizaţia de şedinţă este un drept individual, care se acordă pentru
fiecare consilier local care participă la şedinţele de consiliu, în cuantumul maximal stabilit de lege.
Diminuarea acestui cuantum poate fi făcută prin hotărâre de consiliu local, în baza aliniatului 7 al
aceluiaşi articol.
Fiind un drept individual, doar consilierul local poate dispune de dreptul său, respectiv de a
încasa, în tot sau în parte cuantumul indemnizaţiei cuvenite. În lipsa acordului individual şi expres
al acestuia, actul administrativ propus în dezbatere spre adoptare este unul de sancţiune, fără a avea
la bază o prevedere legală sancţionatorie.
Propun respingerea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

Secretar general,
Mihai Moldovan

