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REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali şi pentru delegatul sătesc 

 
Articolul 212, alin. (1) – (3) din O.U.G. Nr.57/2020 stabilește: 
”1) 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. 

             (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la 

şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean 

şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a 

primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile prezentului cod, respectiv 

ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative. 

           (3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar 

dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de 

specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.” 

Propun un proiect de hotărâre, privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii 
locali şi pentru delegatul sătesc, care să fie supus dezbaterii consiliului local în vederea adoptării. 
 

Consilier, 
Listar Gheorghe-Manole 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali şi pentru delegatul sătesc 

 
Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele 
de specialitate. 

Articolul 212, alin. (1) – (3) din O.U.G. Nr.57/2020 stabilește: 
”1) 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. 

             (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la 

şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean 

şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a 

primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile prezentului cod, respectiv 

ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative. 

           (3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar 

dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de 

specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.” 

Se poate propune un proiect de hotărâre, privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru 
consilierii locali şi pentru delegatul sătesc, care să fie supus dezbaterii consiliului local în vederea 
adoptării. 
 

Consilier superior, 
Maria Ciobanu 
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