
 

 CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal  317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100;  

Fax.+4 0257 358 112;  e-mail: primaria@socodor.ro,  ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 5 din data: 21.07.2017 

privind aprobarea  nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali 

pentru participarea la ședințele Consiliului Local Socodor 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ LA DATA DE 26 IULIE 2017 

       Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.2466/21.07.2017   

privind     aprobarea  nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali 

pentru participarea la ședințele Consiliului Local Socodor; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2467/21.07.2017; 

- prevederile HCL 74 din 26 iulie 2017 privind bugetul local, rectificat în luna iulie 2017; 

- prevederile art. 40 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

    

    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: În perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021, indemnizaţia lunară de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din 

indemnizaţia lunară a primarului Comunei Socodor, exceptând majorarea de 25% care poate 

fi acordată acestuia pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile. Indemnizaţia se acordă proporţional cu numărul şedinţelor la care participă 

consilierii locali. 

 

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează contabilul șef din 

aparatul primarului comunei Socodor. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, biroului contabilitate, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la 

sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

            Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                           Primar,                                                                            Secretar, 

                             Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                               
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CABINET PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii 
locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Socodor 

 
 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  cu privire la  proiectului de hotărâre referitor la aprobarea  

nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea 

la ședințele Consiliului Local Socodor.  

În conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr.153/2017  privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin derogare de la prevederile art. 

34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația 

maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul 

maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, exclusiv 

majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)., atunci când primarul beneficiază de 

majorarea indemnizației cu 25% pentru derularea de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun aplicarea prevederilor 

legislației în vigoare, urmând ca, începând cu luna iulie a anului curent,  indemnizaţia 

lunară a consilierilor locali  pentru participarea la numărul maxim de şedinţe să fie de 

10% din indemnizaţia lunară a primarului, exceptând majorarea de 25% care 

poate fi aplicată acestuia pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile,  indemnizaţie care  se acordă proporţional cu numărul 

şedinţelor la care participă consilierii locali. 

      

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 
Cu privire la aprobarea nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază 
consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local Socodor 

 
 Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar în cadrul Consiliului local Socodor, 

propun Consiliul Local Socodor majorarea indemnizației lunare pentru membrii 

consiliului local de la 5% din indemnizația primarului la 10% din indemnizația 

primarului, începând cu data de 01 iulie 2017, ținând cont de prevederile art.40 

din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492/28.06.2017. 

 În prezent, indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 

participarea la şedinţele Consiliului Local Socodor este de 5% din indemnizația 

primarului și se acordă pentru un număr de maxim 3 ședințe, una ordinară și 1-2 

ședințe pe comisii. 

După  intrarea  în vigoare, la data de 1 iulie 2017 a Legii-cadru  nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 492/28.06.2017, indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii 

locali  pentru participarea la numărul maxim de şedinţe a fost majorată, potrivit 

dispoziţiilor art. 40, cuantumul acesteia fiind de până la 10% din indemnizaţia lunară 

a primarului comunei. 

Precizez că sumele necesare pentru majorarea indemnizațiilor sunt cuprinse 

în bugetul local rectificat  al comunei Socodor la capitolul bugetar 5102 ”Administrație 

publică”.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun aplicarea prevederilor 

legislației în vigoare, urmând ca, începând cu luna iulie a anului curent,  indemnizaţia 

lunară a consilierilor locali  pentru participarea la numărul maxim de şedinţe să fie de 

10% din indemnizaţia lunară a primarului, exceptând majorarea de 25% care 

poate fi aplicată acestuia pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile. Indemnizaţia se acordă proporţional cu numărul şedinţelor 

la care participă consilierii locali. 

 

SECRETAR 
CRIȘAN GHEORGHE 

 


