
ROMÂNIA                                                                                                                 

JUDEȚUL SATU MARE                                                                                            

COMUN TIREAM                                                                                                                     

-  P R I M A R -                                                                                                                

Nr.365 din 05.02.2021. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE                                                                                               
privind stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tiream                    

 

        Consiliul local Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de…….... februarie  2021;                                                                                                                     

        Având în vedere referatul de aprobare  al primarului comunei Tiream, în calitate de 

iniţiator,înregistrat sub nr.344/03.02.2021, raportul de specialitate  nr.428/10.02.2021 al 

compartimentului  de resort  și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  al 

comunei Tiream;                                                                                                                                    

Luând în considerare:                                                                                                                        
      - H.C.L. nr.38/2019 privind  aprobarea Regulamentul de Organizare si funcționare a Consiliului 

local al comunei Tiream, 

     - prevederile art.212 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulerioare, 

   Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

       În temeiul art.129 alin.(1) art.139,alin.(1)  și art.196 ,alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulerioare,                                                                                                                                        

                                                            H O T Ă R Ă Ș T E:  

          Art.1. –(1)  Se aprobă indemnizatia lunară consilierilor  din Consiliului local al comunei 

Tiream, pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialiate, în cuantul 

de 10 % din îndemnizația lunară a primarului comunei Tiream, exclusiv majorările prevăzute la art. 

16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.                                                                    

(2) Consilierii locali au dreptul la îndemnizația lunară doar dacă participă la cel putin o ședință a 

autorității deliberative și la o ședință a comisiei de specialitate ,pe lună, desfășurate în condițiile 

legii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Art 2. -  Plata îndemnizațiilor stabilite conform art.1 din prezenta,se efectuează exclusiv din 

veniturile secțiunii de funcționare din bugetul unității administrativ teritoriale. 

     Art.3.Odata cu intrarea in vigoare a prezentei, se abrogă orice prevederi contrare acesteia. 

     Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tiream 

și compartimentul de resort  din cadrul Primăriei comunei Tiream. 

     Art.5. - .Prezenta hotărâre se comunică cu: primarul comunei Tiream, Institutia Prefectului 

Județului Satu Mare,compartimentul de resort, se publică  pe  site-ul : www.tiream.ro- secțiunea 

Monitorul Oficial Local   şi  Cetăţeni, prin afişare la sediul primăriei. 

 

Tiream, la  5 februarie  2021  

                          I N I Ţ I A T O R                                                           Avizat pentru legalitate,                                          

                               PRIMAR ,                                                   Secretar general al comunei Tiream                                                       

                           dl. Tar Nicolae                                                            jr.Maria GRIGORAŞ 

 

Red./Tehn.G.M                                                                                                                                    
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R O M Â N I A 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNATIREAM 

- P R I M A R - 

Nr.344 din 03.02.2021. 

 

   

REFERAT DE APROBARE                                                                                                                          
stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tiream    

 

 
               În conformitate cu prevederile art. 212   din O.U.G. nr. 57/2021 privind Codul administrativ, 

modificaă, consilierii locali pentru participarea la ședințele consiliului local din care fac parte și la ședințele 

comisiilor de specialiotate in care au fost  desemnați,  au dreptul la o indemnizație lunară , in cuantum de 

pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din 

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

   “Art.212, alin.(1) ,(2),(3),(4),(5),(6), (7) ,(8) și alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019: 

  (1) Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de 

specialitate, consilierii locali, respectiv consilierii judeteni au dreptul la 

o indemnizatie lunara. Primarilor, viceprimarilor, presedintilor si 

vicepresedintilor consiliilor judetene nu li se acorda indemnizatie pentru 

participarea la sedinte. 

   (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali, respectiv judeteni care 

participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului 

local, respectiv consiliului judetean si ale comisiilor de specialitate este 

in cuantum de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, respectiv a 

presedintelui consiliului judetean, in conditiile prezentului cod, respectiv 

ale regulamentului de organizare si functionare a autoritatii deliberative. 

   (3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni au dreptul la 

indemnizatia lunara doar daca participa la cel putin o sedinta a autoritatii 

deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, pe luna, desfasurate in 

conditiile legii. 

   (4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se 

efectueaza exclusiv din veniturile sectiunii de functionare din bugetul 

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

   (5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeteni li se aplica in 

mod corespunzator prevederile art. 153 alin. (2). 

   (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica in mod corespunzator si delegatului 

satesc.  

         În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, am 

procedat la prezentarea și motivarea 

INIȚIEZ : 

proiect de hotărâre privind stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului 

local al comunei Tiream    

 
 

Tiream , la 3 februarie  2021                           

INIŢIATOR:                                                                                                    

P R I M A R ,                                                                    

dl. Tar Nicolae 

 

 



R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr. 4628 din 10.02.2021. 

 
 

RAPORT  DE   SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Tiream  
        
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Tiream, prin Secretar general Grigora; Maria , în temeiul prevederilor art.138, alin. (8),lit b) și alin.(10) din 

O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez 

prezentul raport  de specialitate cu privire la la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.365/05.02.2021 

privind stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tiream  
  În conform prevederilor art. 212 din  O.U.G. nr.57/2020 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare,se stipulează: (1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale 

comisiilor de specialitate, consilierii locali, respectiv consilierii județeni au dreptul la o indemnizație 

lunară. Primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților consiliilor județene nu li se acordă 

indemnizație pentru participarea la ședințe. 

   (2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali, respectiv judeteni care participa la sedintele ordinare 

ori la sedintele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judetean si ale comisiilor de 

specialitate este in cuantum de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului, respectiv a presedintelui 

consiliului judetean, in conditiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare si functionare 

a autoritatii deliberative. 

   (3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni au dreptul la indemnizatia lunara doar daca participa 

la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, pe luna, desfasurate in 

conditiile legii. 

   (4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza exclusiv din veniturile 

sectiunii de functionare din bugetul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

   (5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeteni li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 

153 alin. (2). 

   (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.  

(7) Consiliul local, respectiv consiliul judetean poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei 

prevazute la alin. (2) si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanta cu 

posibilitatile de finantare. 

   (8) Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, 

in conditiile legii. 

   (9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni si delegatul satesc care participa la sedintele de 

consiliu local, respectiv judetean, organizate in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, 

fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.”      

         Prin proiectul inițiat primarul propune cuantumul maxim de 10% din îndemnizația acestuia,               

exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu condiția   participării consilierilor locali, la cel putin o ședință a autorității 

deliberative (ordinară sau extraordinară)  și la o ședință a comisiei de specialitate ,pe lună, desfășurate în 

condițiile legii, propunere pe care o sunțin.                                                                                                                                                         

          Tiream, la 10 februarie 2021.     

                                                                 Secretar general UAT Tiream 
                                                                                jr. Grigora; Maria 

Red./Tehn.G.M                                                                                                                                    
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