
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 
    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea HCL nr. 62/31.07.2017 privind aplicarea prevederilor Legii - Cadru nr. 
153 din 28 iunie 2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședinţă de lucru 
 
Având în vedere: 

• expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• raportul SC RAN RESULTS SRL; 
• raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești. 
În conformitate cu: 

• art. 11 alin. (1) şi (2), art. 13,  art. 40 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

• anexa IX , lit. c) Funcții de Demnitate Publică Alese din cadrul Organelor Autorității 
Publice Locale rând 15 şi 27 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

• prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative – republicată, 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.   Se aproba modificarea Art. 2 dupa cum urmeaza: 

„Art. 2.   În perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizația maximă 
lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim 
de ședințe este de până la 9,9% din indemnizația lunară a Primarului respectiv 718 
lei lunar.” 
 

Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 62/31.07.2017, sunt și rămân în vigoare. 
 
Art.3.  Secretarul va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov, 
persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate în termenul prevăzut de lege. 

 
Ini ţiator 
Primar, 

Ghiță Ioan Adrian 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                   Secretar,   

                                                                                                                Drăgan Doina Florentina 
 



 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
pentru modificarea HCL nr. 62/31.07.2017 privind aplicarea prevederilor Legii - Cadru 

nr. 153 din 28 iunie 2017 pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Având în vedere: 

• raportul SC RAN RESULTS SRL; 
În conformitate cu: 

• art. 11 alin. (1) şi (2), art. 13,  art. 40 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

• anexa IX , lit. c) Funcții de Demnitate Publică Alese din cadrul Organelor 
Autorității Publice Locale rând 15 şi 27 din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

• prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative – republicată, 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

supun spre dezbatere si aprobare, următorul  
PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 
1.  Se aproba modificarea Art. 2 dupa cum urmeaza: 

„Art. 2.   În perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizația maximă 
lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim 
de ședințe este de până la 9,9% din indemnizația lunară a Primarului respectiv 718 
lei lunar.” 
 

2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 62/31.07.2017, sunt și rămân în vigoare. 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
      În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice , la  
Art. 40. - Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni 
Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 
decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 
participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a 
primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului 
București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2). 

        Propunem ca pentru participarea la numărul maxim de sedinte să se acorde un 
procent de 9,9% din indemnizația lunară a primarului. 

 

 

SC RAN RESULTS SRL, 
 


