
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
       H O T Ă R Â R E A   nr.  24 / 2021 

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu 

 

 Consiliul local al orașului Geoagiu,  județul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data de   

29.03.2021; 

 Avand in vedere  referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr. 32/11.03.2021, prin care 

se propune modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu, raportul 

de specialitate al Secretarului nr. 26 / 15.03.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

nr. 77/24.03.2021, nr. 86/24.03.2021 și nr. 97/24.03.2021; 

 În conformitate cu prevederile art. 212 și art. 632  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Reținând Modelul orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr. 25 / 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, 

precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

  În temeiul art. 129 alin. (3)  lit.”a”, 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

orașului Geoagiu,  după cum urmează: 

I.    Art. 73  alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Indemnizația de ședință pentru consilierii locali se stabileste  in cuantum de 10% din 

indemnizatia primarului. Consilierii locali 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.   

Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele consiliului local şi ale 

comisiilor de specialitate se calculează după formula: 

IL = 10% x IP x (0,65 x PCL/NŞCL+ 0,35 x PCS/NŞCS), 

unde "IL" este indemnizaţia lunară pentru consilierul local; "a" este procentul stabilit de consiliul 

local, care este mai mic sau egal cu 10% din indemnizaţia lunară a primarului (IP); "IP" este indemnizaţia 

lunară a primarului; "PCL" este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele consiliului local 

din luna respectivă; "PCS" este numărul de participări ale consilierului local la şedinţele comisiilor de 

specialitate din care face parte din luna respectivă; "NŞCL" reprezintă numărul şedinţelor ordinare şi 

extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; "NŞCS" reprezintă numărul şedinţelor comisiilor de 

specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivă.” 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu 

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe site-ul 

instituției www.geoagiu.ro. 

Geoagiu, 29.03.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 


