
 

 
 

 

 

 

A N U N T 
 

 

 

 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  decizională, 

republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică 

faptul că a iniţiat : Proiectul de hotărâre privind  stabilirea cuantumului  indemnizaţiei    

lunare de care beneficiează consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti 

pentru participarea  la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate. 

 

   Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau opinii cu 

valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, pănă la data de  

15.12.2020, orele 14,00,  la secretarul general al  comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe site-ul 

Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

P R I M AR,                                         Secretar general al comunei, 

              Gheorghe Dima                                                   Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr. 23250 din 02.12.2020 

 

 



Nr. 58/ 02.12.2020 

 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 
privind  stabilirea cuantumului  indemnizaţiei    lunare de care beneficiează 

consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea  la sedintele consiliului 

si ale comisiilor de specialitate 

 
             Având în vedere   prevederile  art.129 alin.(1)  și ale   art. 212 din  O.U.G .nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;  

             Văzând   Referatul de aprobare nr. 23225 din 02.12.2020  al Primarului Comunei Bărcăneşti  

prin care se propune stabilirea cuantumului  indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali din 

cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea la sedinte; 

Luând act de : 

-  Raportul de specialitate   al compartimentelor de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nominalizate pentru analiza si intocmirea raportului la Proiectul de hotarâre  privind  stabilirea 

cuantumului indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali  din cadrul Consiliului 

Local Bărcăneşti pentru participarea la sedintele consiliului şi ale comisiilor de specialitate ; 

-avizul secretarului  general al comunei Bărcăneşti ; 

-avizul  comisiilor de specialitate nr. ................... ale Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

 

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

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 
 

 
Art. 1.-  (1) Pentru participarea la ședințele Consiliului Local al comunei Bărcănești si ale 

comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul la o indemnizație lunară. 

                  (2)  Indemnizația lunara pentru consilierii locali care participa la ședințele ordinare ori 

la ședințele extraordinare ale Consiliului local Bărcănești  si ale comisiilor de specialitate este în cuantum 

de  până la  10% din indemnizatia lunara a primarului. 

                   (3)  Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunara doar dacă participa la cel puțin 

o ședința a Consiliului local al comunei Bărcănești  și o ședința a comisiei de specialitate, pe luna, 

desfașurate in condițiile legii. 

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

din veniturile sectiunii de functionare din bugetul unitatii administrativ-teritoriale comuna Bărcănești . 

 

 Art. 2 .- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Bărcăneşti, 

judetul Prahova si de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar 

hotararea va fi comunicata  persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul unitatii administrativ-

teritoriale. 

INITIATOR: 

Primar, 

Gheorghe Dima 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali  

din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea la sedinte 

 

 

Prin Legea nr. 153/2017 privind sistemul de salarizare pentru personalul platit din fonduri 

publice, a fost reglementata la art. 40 si plata indemnizatiei de sedinta a consilierilor locali, pentru 

participarea la sedintele consiliului local, astfel: 

“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, 

indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim 

de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului (exclusiv majorarea  de 25 %  a 

indemnizaţiei lunare de care beneficiaza primarii care implementează proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile).“   

   

 Fata de cele mentionate propun consiliului local ca in perioada 1.01.2021- 31 decembrie 2021, 

indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti 

pentru participarea la numărul maxim de şedinţe ale consiliului local ( daca participa la cel putin o 

sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, pe luna ) sa se  stabileasca 

pana  la  10% din indemnizaţia lunară a primarului  (exclusiv majorarea  de 25 %  a indemnizaţiei lunare 

de care beneficiaza primarul, in conditiile in care implementează proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile).    

 

 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Dima 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
COMUNA  BĂRCĂNEŞTI 

P R I M A R 

Nr.23225/02.12.2020     
 

Repartizat pentru RAPORT de  specialitate     

___________cu adresa 

nr.______din______2020 

 

Repartizat pentru avize comisiilor de 

specialitate nr. ___________cu adresa 

nr.______din______2020 



 

 A V I Z 
la Proiectul de hotarâre privind  stabilirea cuantumului  indemnizaţiei    lunare de care beneficiează 
consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea  la sedintele consiliului si 

ale comisiilor de specialitate 
 
 

 
 

 Secretarul comunei Barcanesti, judetul Prahova, procedând, in conformitate cu prevederile 
art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare, la analiza Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului  indemnizaţiei    
lunare de care beneficiează consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru 
participarea  la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate     ,,  constat  că sunt 
îndeplinite  condițiile de legalitate şi  oportunitate  prevăzute de OUG nr.57/2019  privind Codul 
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare, și    în consecinţa il AVIZEZ FAVORABIL în 
scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 
 
 
 
 
 

Secretar  general al comunei, 
 Nicoleta  Savu 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Secretar general al comunei 

Nr.  23.239 din 02.12.2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind  stabilirea cuantumului  indemnizaţiei    lunare de care beneficiează 

consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea  la sedintele consiliului 

si ale comisiilor de specialitate 

 

  

      In conformitate cu prevederile art. 212 din  O.U.G .nr.57/2019 privind Codul Administrativ , pentru 

participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o 

indemnizație  lunară. 

    Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele 

extraordinare ale consiliului local 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. 

    Consilierii locali 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. 

    Plata indemnizatiilor stabilite se efectueaza exclusiv din veniturile sectiunii de functionare din bugetul 

unitatii administrativ-teritoriale Bărcănești. . 

   Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei si a cotei in care se face decontarea 

conform prevederilor legale, in concordanta cu posibilitatile de finantare. 

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

in conditiile legii. 

    Consilierii locali 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 Legea nr. 153/2017 a fost reglementat sistemul de salarizare pentru personalul platit din 

fonduri publice. In acelasi act normativ a fost reglementata la art. 40 si plata indemnizatiei de sedinta a 

consilierilor locali, pentru participarea la sedintele consiliului local, astfel: 

“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, 

indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim 

de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului (exclusiv majorarea  de 25 %  a 

indemnizaţiei lunare de care beneficiaza primarii care implementează proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile).“   

Analizând prevederile  proiectului  de buget pentru  anul 2021 , există fonduri pentru acoperirea 

indemnizatiilor  lunare ale consilierilor locali. 

Fata de cele mentionate se recomanda consiliului local stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de 

care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea la sedintele 

consiliului local. 

Secretar general al comunei,                           SEF SERVICIU  FINANCIAR CONTABIL, 

                     Nicoleta Savu                                             Steluta-Monica Gheorghe  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 
COMUNA  BĂRCĂNEŞTI 

Secretar general al comunei / SERVICIUL 

FINANCIAR CONTABIL 

Nr.23236/ 02.12.2020 

 

Repartizat pentru avize comisiilor de 

specialitate nr. ___________cu adresa 

nr.______din______2020 
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