ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 3 / 2021
privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu
Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr. 2/11.01.2021, prin
care se propune modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local
Geoagiu,
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;
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. 12. alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(4) Pentru participarea la ședințele Consiliului Local, delegatul sătesc are dreptul la:
a) o indemnizație egală cu 5% din indemnizatia primarului;
b) decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lui, în condițiile
legii.”
II. La CAPITOLUL AL II-LEA - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
SECȚIUNEA a 5-a - Comisiile speciale se redenumește SECȚIUNEA a 6-a - Comisiile
speciale
SECȚIUNEA a 6-a - Alte dispoziții se redenumește SECȚIUNEA a 7-a - Alte dispoziții
III. Art. 41 alin. (7) – se abrogă
IV. Art. 64. alin. (3) si alin. (4), precum și Anexa 8 – se abroga
V. 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. ”
Art. 2. La data adoptarii prezentei hotărâri se abroga HCL Geoagiu nr. 114 / 25.11.2020
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru
participarea la ședințele Consiliului Local Geoagiu.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. 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, 11.01.2021

INITIATOR,
Primar,
ec. Cărăguț Vasile

AVIZAT,
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria

JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL GEOAGIU
PRIMAR
Nr. 2 / 11.01.2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a
Consiliului Local Geoagiu
Prin HCL Geoagiu nr. 102/22.10.2020 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Consiliului Local al orașului Geoagiu, in conformitate cu reglementările aduse prin
Codul Administrativ.
În cuprinsul Regulamentului exista o serie de inadvertențe care se impune a fi corectate.
I. Art. 12. alin. (4) lit. a prevede ca pentru participarea la ședințele Consiliului Local,
delegatul sătesc are dreptul la o indemnizație egală cu cea pe care o primește un consilier local.
Întrucât delegatul sătesc participa numai la sedintele ordinare ale consiliului local, in practică,
pentru delegatul sătesc se stabileste o indeminizatie mai mica decât cea a consilierului local.
Art. 12. alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(4) Pentru participarea la ședințele Consiliului Local, delegatul sătesc are dreptul la:
a) o indemnizație egală cu 5% din indemnizatia primarului;
b) decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lui, în condițiile
legii.”
II. La CAPITOLUL AL II-LEA - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL, au fost
numerotate eronat secțiunile 6 și 7.
SECȚIUNEA a 5-a - Comisiile speciale se redenumește SECȚIUNEA a 6-a - Comisiile
speciale
SECȚIUNEA a 6-a - Alte dispoziții se redenumește SECȚIUNEA a 7-a - Alte dispoziții
III. Art. 41 alin. (7) prevede: În cazul în care inițiatorul proiectului de hotărâre a
Consiliului Local nu este de acord cu amendamentul verbal propus, acesta nu se supune la vot
și se consideră respins. Se impune abrogarea acestui aliniat întrucât contravine dispozițiilor
legale in vigoare.
IV. Art. 64. alin. (3) si alin. (4), precum și Anexa 8 – fac referire la utilizarea la sfârșitul
hotărârii a cartușului cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local.
Întrucât la nivelul județului Hunedoara nu se utilizează această practică, nefiind expres
reglementată, se abroga aceste prevederi.
V 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. ”
Modificarea este necesara pentru a se pune in concordanță prevederile ROF cu dispozitiile
codului administrativ. Codul administrativ prevede cumulativ condițiile de prezenta la o sedinta a
consiliului si o sedinta a comisiilor de specialitate pentru plata indemnizatiei.
Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre
dezbatere şi aprobare.
Primar,
ec. Cărăguţ Vasile

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU
SECRETAR
Nr. 2 / 14.01.2021
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a
Consiliului Local Geoagiu
Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si proiectul de hotarare cu
privire la modificarea Regulamentului de Orțșganizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiu,
considerăm că este necesară şi oportună adoptarea acestei hotărâri.
Prin HCL Geoagiu nr. 102/22.10.2020 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Consiliului Local al orașului Geoagiu, in conformitate cu reglementările aduse prin
Codul Administrativ.
În cuprinsul Regulamentului exista o serie de inadvertențe care se impune a fi corectate.
I. Art. 12. alin. (4) lit. a prevede ca pentru participarea la ședințele Consiliului Local,
delegatul sătesc are dreptul la o indemnizație egală cu cea pe care o primește un consilier local.
Întrucât delegatul sătesc participa numai la sedintele ordinare ale consiliului local, in practică,
pentru delegatul sătesc se stabileste o indeminizatie mai mica decât cea a consilierului local.
Art. 12. alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(4) Pentru participarea la ședințele Consiliului Local, delegatul sătesc are dreptul la:
a) o indemnizație egală cu 5% din indemnizatia primarului;
b) decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lui, în condițiile
legii.”
II. La CAPITOLUL AL II-LEA - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL, au fost
numerotate eronat secțiunile 6 și 7.
SECȚIUNEA a 5-a - Comisiile speciale se redenumește SECȚIUNEA a 6-a - Comisiile
speciale
SECȚIUNEA a 6-a - Alte dispoziții se redenumește SECȚIUNEA a 7-a - Alte dispoziții
III.
Art. 41 alin. (7) prevede: În cazul în care inițiatorul proiectului de hotărâre a
Consiliului Local nu este de acord cu amendamentul verbal propus, acesta nu se supune la vot și se
consideră respins. Se impune abrogarea acestui aliniat întrucât contravine dispozițiilor legale in
vigoare.
IV. Art. 64. alin. (3) si alin. (4), precum și Anexa 8 – fac referire la utilizarea la sfârșitul
hotărârii a cartușului cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local.
Întrucât la nivelul județului Hunedoara nu se utilizează această practică, nefiind expres
reglementată, se abroga aceste prevederi.
V 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. ”
Modificarea este necesara pentru a se pune in concordanță prevederile ROF cu dispozitiile
codului administrativ. Codul administrativ prevede cumulativ condițiile de prezenta la o sedinta a
consiliului si o sedinta a comisiilor de specialitate pentru plata indemnizatiei.
Proiectul de hotărâre se întemeiază pe dispozițiile art. 212 și art. 632 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Competența de adoptare a proiectului revine 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;
Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
SECRETAR,
Jr. Cimpoeșu Maria

