
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.66, alin.(2), aIin.(3) si

Anexa la H.C.L. nr.lOO/28 iulie 2016

Avand Tn vedere expunerea de motive nr.69.112/21 iulie 2017 a d-nei
consilier Clinciu Monica - Iozefma, prin care propune modificarea si completarea
art.66, alin.(2), alin.(3) si alin.(4) din Anexa la H.C.L. nr.lOO/28 iulie 2016
referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului
local al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.113/21 iulie 2017, promovat de Directia

juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.114/21 iulie
2017;

s*,

In conformitate cu prevederile:
- art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu

modificarile $i completarile ulterioare;
- art.40 din Legea nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice;
- art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind

administra{ia publica locala, republicata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind

administraJia publica locala, republicata, coroborat cu art.2 din O.G. nr.35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor
locale, modificata si completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea art.66, alin.(2), alin.(3) si
alin.(4) din Anexa la H.C.L. nr.lOO/28 iulie 2016 referitoare la aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al Municipiului
Campina, care va avea urmatorul continut:

"Art.66.
(1) Consilierii locali au dreptul la inrfiativa in promovarea actelor

administrative, individual sau in grup.



(2) Pentru participarea la sedintele consiliului $i ale comisiilor de
specialitate, consilierii au dreptul la o indemniza^ie lunara.

(3) In perioada 1 iulie 2017-31 dec.2021 indemnizafia maxima
lunara, de care beneficiaza consilierii locali, pentru participarea la numarul
maxim de sedinfe, este de 10% din indemnizafia Iunara a Primarului.

(4) Numarul maxim de sedinfe pentru care se poate acorda indemnizafia,
potrivit alin.(3), este de o sedinfa de consiliu sJ 2(doua) sedinfe de comisii de
specialitate pe luna, iar ponderea acesteia va fi de 50% pentru sedinta de
Consiliu si cate 25% pentru sedintele de Comisie.
** ***4*************************a*** ************************************************************************************ ******* *

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei juridice;
- Compartimentului resurse umane.

Pre$edinte de
Consilie

dl.Ionita

Contrasemneaza,
-Secretar,

/ if^jr.MoMoveanu Elena
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JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

C O N S I L I E R
Nr.69.112/21 iulie2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnata Clinciu Monica - Iozefina, consilier local al Municipiului

Campina, membru al Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protectia mediului, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6)din
Legea nr.215/2001 a admimstratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare sJ Functionare al Consiliului local al
Municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI
de hotarare privind modificarea si compIetarea art.66, alin.(2), alin.(3) si
alin.(4) din Anexa la H.C.L. nr.lOO/28 iulie 2016 referitoare Ia aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al
Municipiului Campina.

In baza prevederilor art.34, alin (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile sJ completarile ulterioare, a fost reglementata sJ indemnizatia de
$edin{a, pentru membrii Consiliului Local, confomi art.66, alin.(3) din R.O.F., aprobat prin
H.C.L.nr.lOO/28.07.2016.

Conform Legii cadru privind salarizarea persoanelor platite din fonduri publice
nr.l53/2017, art. 40, s-a stabilit ca ,,prin derogare de la prevedrile art.34, alin.(2) din Legea
nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali, cu modificarile sj completarile ulterioare, in
perioada 1 iulie 2017 - 31 dec.2021, indemnizatia maxima lunara, de care beneficiaza
consilierii locali, pentru participarea la numarul maxim de $edin|e, este de pana la 10% din
indemnizatia lunara a primarului (...) exclusiv majorarile prevazute la art.l6, alin.(2)".

Din acest considerent, se impune modificarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului Local, in ceea ce prive$te acest drept de care beneficiaza
consilierii locali.

Jinand seama de noua reglementare propun, prin prezentul proiect, stabilirea
indemnizatiei lunare in procent de 10%, pentru participarea la numarul maxim de $edinte,
respectiv a $edintelor de consiliu $i a 2 $edin|e de comisie.

De asemenea, avand in vedere ca exercitarea atributiilor de catre Consiliul Local, in
calitate de autoritate deliberativa sJ implicit adoptarea hotararilor, se realizeaza in cadrul
$edintelor ordinare sJ extraordinare, apreciez ca pentru aceste $edinte ponderea
indemnizatiei ar trebui sa fie de 50%, iar pentru celelalte doua sedinte de comisie cate
25%.

Cadrul legal aplicabil:
- art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali, cu

modificarile $i completarile ulterioare;
- art.40 din Legea nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice;
- art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a" si art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu

art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata.

CONSILIER,
Clinciu Monjca - Iozefina
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