ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORASTIE
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 163 / 2017
privind modificarea art.76, alin.(2) din Regulamentul privind organizarea şi
funcŃionarea Consiliului local al municipiului Orăştie,
aprobat prin HCL nr.170/2004

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.164/2017, expunerea de motive a
Primarului municipiului Orăştie nr.9019/24.07.2017, raportul aparatului de
specialitate al Consiliului Local Orăştie nr.9020/24.07.2017 şi raportul de avizare al
comisiei economice;
În conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, în care se prevede că ,, 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, indemnizaŃia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru
participarea la numărul maxim de şedinŃe este de până la 10% din indemnizaŃia
lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeŃean sau primarului general al
municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art.16 alin.(2);
În baza prevederilor OrdonanŃei Guvernului României nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002;
În temeiul prevederilor art.34, alin.(2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că
,,(3) Numărul maxim de şedinŃe pentru care se poate acorda indemnizaŃia, potrivit
alin. (2), este de o şedinŃă de consiliu şi 1-2 şedinŃe de comisii de specialitate pe lună.
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. a), alin.(3), lit.a) şi art.45, alin.(1)
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică art.76, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi
funcŃionare a Consiliului local al municipiului Orăştie, aprobat prin HCL
nr.170/2004, după cum urmează: IndemnizaŃia maximă lunară de care beneficiază
consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinŃe este de 10% din
indemnizaŃia lunară a primarului Municipiului Orăştie. Numărul maxim de şedinŃe
pentru care se poate acorda indemnizaŃia este de o şedinŃă ordinară de consiliu şi
pentru două şedinŃe de comisii de specialitate pe lună. Cuantumul indemnizaŃiei este
de 4 % pentru şedinŃa ordinară şi de câte 3 % pentru şedinŃele de comisii de
specialitate.
Art.2 : Celelalte articolele din HCL nr.170/2004 rămân în vigoare.
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Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul
Municipiului Orăştie, DirecŃia Economică şi DirecŃia AdministraŃie Publică Locală –
compartiment Resurse Umane.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunica:
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei Economice;
- DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală – compartiment Resurse Umane;
- Consilierilor locali.

Orăştie, 28.07.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 28 iulie 2017, prin vot deschis, cu
13 voturi „pentru” şi 6 abŃineri din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi)
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