
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
             

                              

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea cuantumului indemnizației maxime lunare de care 

beneficiaza consilierii municipali, în perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 
2021 

 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.10.2017; 
      Având în vedere raportul nr.146460/2017 întocmit de Biroul Relaţii cu 

Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă prin care se propune aprobarea 
cuantumului indemnizației maxime lunare de care beneficiaza consilierii municipali, în 
perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021; 

      În conformitate cu prevederile art.34 alin.2 şi 3 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art.40 din Legea-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi; 

   În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.a, art.45 alin.1, art.61 alin.2 
şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii municipali, 

în perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021, in cuantum de 10% din 
indemnizația lunară a primarului municipiului Craiova, exclusiv majorările 
prevăzute la art.16 alin.2 din  Legea nr.153/2017. 

Art.2. Indemnizaţia maximă lunară prevăzută la art.1 va fi acordată consilierilor 
municipali care participă la o şedinţă de consiliu (ordinară sau extraordinară) şi 
o şedinţă a comisiei de specialitate. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
        PRIMAR, PT. SECRETAR, 



    Mihail GENOIU 
 

  Ovidiu MISCHIANU 
     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
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                                                                                                                            Se aprobă, 

                                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                                                        Mihail GENOIU                                        

                  

 

                  Avizat, 

                                             PT. SECRETAR, 

                     Ovidiu MISCHIANU 

    

                            
RAPORT 

privind aprobarea cuantumului  indemnizației maxime lunare de care 
beneficiază consilierii municipali pentru participarea la numărul maxim de 

ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada 1 
noiembrie 2017 – 31 decembrie 2021 

 Potrivit prevederilor art.38, coroborate cu prevederile art.54 din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, care reglementează 
funcționarea consiliului local, acesta se întrunește lunar, în ședințe ordinare, la 
convocarea primarului și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin 
unei treimi din numărul membrilor săi. 
 Totodată, consiliul local își organizează și comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate, care analizează și avizează proiectele de hotărâre propuse pe 
ordinea de zi a ședințelor consiliului local. 
 La data întocmirii prezentului raport cuantumul indemnizaţiei consilierilor 
locali este reglementat de art. 122 „(1) Pentru participarea la lucrările Consiliului 

Local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la indemnizaţie de 

şedinţă. 

        (2) Cuantumul indemnizaţiei este de până la 5% din indemnizaţia lunară a 

Primarului. Plata indemnizaţiei se face exclusiv din veniturile proprii ale bugetului 

local. 

        (3) Indemnizaţia se acordă pentru participarea la o şedinţă ordinară de 

Consiliu şi 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate organizate într-o lună”din 
Hotărarea Consiliului Local al Mucipiului Craiova nr. 493/2009 privind 



Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.  

 Potrivit art. 40 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice care precizează 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 01.iulie 2017-31. decembrie 2021, 

indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilieri locali pentru 

participarea la numărul maxim de şedinţe este de pana la 10% din indemnizaţia 

lunară a primarului, preşedintele consiliului judeţean sau primarului general al 

municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin.(2)”. 

 Conform art. 34 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, numărul maxim de şedinţe pentru care se poate 
acorda indemnizaţia este o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate 

pe lună. Plata indemnizaţiei se efectuează exclusiv din venituri proprii ale bugetului 

local. 
  La nivelul municipiului Craiova, cei 27 consilieri locali sunt repartizați în 5 
comisii de specialitate, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.6/2016, fiecare dintre acestea, având un număr de 7 membri. Astfel, un numar de 19 
consilieri municipali au fost repartizati in cate o singura comisie de specialitate, iar un 
numar de 8 consilieri municipali, in cate 2 comisii de specialitate. 
 În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 ,republicată, propunem spre aprobare 
Consiliului Local următoarele: 
 

1. aprobarea indemnizației maxime lunare de care beneficiaza consilierii 
municipali, în perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021, in cuantum de 
10% din indemnizația lunară a primarului municipiului Craiova, exclusiv 
majorările prevăzute la art.16 alin.2 din  Legea nr.153/2017; 

2. de cuantumul indemnizaţiei maxime prevăzute la pct.1 beneficiază consilierii 
locali care participă la 1 şedinţă de consiliu (ordinară sau extraordinară) şi 1 
comisie de specialitate. 

3. modificarea in mod corespunzător a Hotărarii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 493/2009 privind Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 

 ȘEF BIROU, 
 
   Gheorghiță GÎRD                                         Întocmit, 
        Alina BARBU 
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