
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
                                          

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii 

municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2022 
 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.02.2022; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.38670/2022, raportul nr.38673/2022 

întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală şi raportul de avizare 
nr.38697/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru 
consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2022; 

În conformitate cu prevederile art.I alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

   În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a 
şi art.212 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă acordarea indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în cuantum de 10% din 
indemnizația lunară a Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2022. 

Art.2. Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare prevăzută la art.1, doar dacă participă 
la cel puţin o şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Craiova şi o şedinţă a 
comisiei de specialitate din care face parte şi, pe cale consecinţă, încetarea 
efectelor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Craiova nr.410/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
            PRIMAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ            
Nr.38670/21.02.2022 
  
                            

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii 

municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentu anul 2022 

 

 Cuantumul indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii 
municipali, a fost stabilit pentru perioada 1 noiembrie 2017-31 decembrie 2021, prin 
Hotărârea Consiliului local al Municipiului Craiova nr.410/2017. 
 În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru 
funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr.IX la 
Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la 
nivelul aferent lunii decembrie 2021. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.I alin.2 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative coroborat cu prevederile art.212, art.129 alin.14 şi art.139 alin.3 lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem promovarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali ai 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2022. 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU  

 

   

                                                                                         ÎNTOCMIT, 
                                                                                         ŞEF SERVICIU, 

          Irina STUPARU 
 

 

 

act:1653806%20200792168
act:1653806%200


MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ            
Nr.38673/21.02.2022 
 
                       

RAPORT 
privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii 

municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2022 

 

 Prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Craiova nr.410/2017 s-a aprobat cuantumul 
indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii municipali, în perioada 1 noiembrie 2017-
31 decembrie 2021. 
 Potrivit prevederilor art.I alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, prin derogare de la prevederile art. 38 alin.3 lit.f din Legea-cadru 
nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, 
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în 
anexa nr.IX la Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la 
nivelul aferent lunii decembrie 2021.  

Totodată, potrivit prevederilor art.212 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia lunară pentru 
consilierii locali este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului şi se acordă doar dacă 
participă la cel puţin o şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Craiova şi o şedinţă a comisiei de 
specialitate din care face parte. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative coroborate cu art.212, art.129 alin.14 şi art.139 
alin.3 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele:  

a) aprobarea acordării indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în cuantum de 10% din indemnizația lunară a Primarului 
Municipiului Craiova, pentru anul 2022; 

b) aprobarea acordării indemnizaţiei lunare prevăzută la lit.a, doar dacă participă la cel puţin o 
şedinţă a  Consiliului Local al Municipiului Craiova şi o şedinţă a comisiei de specialitate 
din care face parte şi, pe cale de consecinţă,  încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.410/2017. 
 
 

Șef  Serviciu, Întocmit, 
Irina STUPARU cons.jr. Diana DĂRAC 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 
 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura: 

act:1653806%20200790441
act:1653806%20200792168
act:1653806%200


 
 
 

 



   

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.38697/21.02.2022 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.38673/2022  întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală; 
- În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative coroborate cu art.212 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 
   Propunerea Serviciului Administrație Publică Locală privind aprobarea 

cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pentru anul 2022 şi, pe cale de consecinţă, încetarea efectelor 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.410/2017. 

 
 
 
 
 
      Direcția Juridică, Asistență de Specialitate 
                 și Contencios Administrativ 
   Director executiv,                 Întocmit, 
                    Ovidiu MISCHIANU         cons.jur. Diana DĂRAC 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                           

  HOTĂRÂREA NR.410 
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. (1) 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. 

            (2) Participarea doar la cel puţin o şedinţă de consiliu sau cel puţin o şedinţă de 
comisie, dă dreptul la o indemnizaţie de 1/2 din indemnizaţia prevăzută la art.1 
din prezenta hotărâre. 

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. 

  
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
                            PT.SECRETAR, 
    Gheorghe NEDELESCU      Ovidiu MISCHIANU 
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