
ROMANIA

JUDETUL GORJ

CONSILIUL LOCAL POLOVRAGI

HoTARAREA Nr. 101 din 15,10.2021

privind stabilirea cuantumului indemniza!iei consilierilor locali pentru participarea la gedin[ele

consiliului 5i ale comisiilor de specialitate

Consiliul Local Polovragi, judef ul Gorj,

Av6nd in vedere:

- Referatul de aprobare al primaruluiin calitate de initiator,
- Hotirdrea Consiliului Local Polovragi nr. 8 din 29,OL,202t privind menlinerea, in anul

202L, a salariilor pentru functiile publice pi contractuale din cadrul familiei ocupalionale
"Administralie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Polovragi, la nivelul lunii decembrie2)2), r

- Art. 61 din Ordinul Ministerului Dezvoltlrii, Lucrdrilor Publice pi Administraliei nr,

25/202L pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitSlii administrativ -

teritoriale, precum gi a modelului orientativ al regulamentului de organizare 5i

functionare a consiliului local, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
- Art. 212 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile pi completirile

u lterioa re, r

- Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local al comunei Polovragi

aprobat prin HCL nr, 85 din 23,09.2020,

- Raportul de specialitate,

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

in temeiul prevederilor art. 139 9i art, 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr, 57/2OLg privind Codul

Administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare, \,

HOTARA$rE

Art. l-. lndemnizalia lunari pentru consilierii locali care participi ta 5LUinlete ordinare ori
la gedinlele extraordinare ale consiliului local giale comisiilor de specialitate este in
cuantum deL0% din indemnizatia lunari a primarului, exclusiv majordrile prevlzute la art.
16 alin.2 din Legea nr.L5312017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Arl.2. (1-) Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunard doar daci participd la cel
pu[in o gedintd a autoritSlii deliberative gi o qedin!5 a comisieide specialitate, pe lun5,
desfi5urate in conditiile legii.



(2)lndemniza!ialunarSpentruconsilieriilocalicareparticipSla$edintele
consiliului local 5i ale comisiilor de specialitate se calculeazd dupi formula:

lL = d x lp x (0,65 x P6;/N56s+ 0,35 x P65/N5cs)'

unde..l1.,este indemniza!ia lunari pentru consilierul local; .,a.'eSte procentul stabilit de

consiliul local, care este egal cu!o%din indemnizalia lunara a primarului (lp); "lp"este

indemnizalia lunari a primarului; "PcL" este numdrul de participbri ale consilierului local la

Sedinlele consiliului local din luna respectivi; "P65" este numSrul de participiri ale consilierului

local la Sedinlele comisiilor de specialitate din care face parte din luna respectivd; "N5cr"

reprezintS numSrur gedinleror ordinare 5i extraordinare are consiriurui rocar din runa respectivS;

,,N5cs,,reprezinta numSrur 5edinleror comisiiror de speciaritate din care face parte consilierul

local din luna resPectivi'

Art.3. Prevederile prezentei hotS16ri vor fi duse la indeplinire de cStre secretarul

generar ar comunei 5i de cdtre compartimentur financiar-contabiritate, impozite 5i taxe rocale 5i

va fi comunicati rnstitutiei prefecturuiGorjin vederea exercitarii controrurui de regalitate'

HotSr6reaafostadoptatSingedinlaextraordinarSdeindatSaConsiliuluiLocalPolovragi

din data de 15,10.20 2!cugvoturi pentru, din 9 consilieri prezen!i din ll consilieriin func!ie

PRESEDINTE DE $EDINTA,

GEORGESCU AURELIAN

ContrasemneazS, Setretar general comuni'

Bidila Liliana-Elena


