
ROMÂNIA                       Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                      AVIZEAZĂ,                          

CONSILIUL JUDEŢEAN             SECRETAR  AL JUDEŢULUI,          
                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului 

Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice   

 

Consiliul Județean Gorj 

 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;  

-Prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  (1) Începând cu data de 01.07.2017, indemnizația maximă lunară de care 

beneficiază consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj pentru participarea la 

numărul maxim de ședințe este de 10 % din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului 

Județean Gorj, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 

153/2017. 

(2) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit 

legii, este de o ședință de consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună. 

(3) Pentru participarea la 1-2 ședințe, indemnizația lunară se va acorda proporțional, 

prin diminuarea corespunzătoare a nivelului indemnizației maxime lunare prevăzute la alin. 

(1). 

 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare 

prevăzute în actele administrative adoptate de către Consiliul Județean Gorj își încetează 

aplicabilitatea . 

 

 

 
            PREŞEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

        Cosmin-Mihai Popescu                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Nr.______  

Adoptată în ședința din data de _______2017   

cu un număr de _________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor 

județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   

 

Potrivit art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017, prin derogare de la prevederile 

art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările 

și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația 

maximă lunară de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la numărul 

maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a președintelui 

consiliului județean, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2). 

 

Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit 

art. 34, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare, este de o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de 

comisii de specialitate pe lună.   

 

Având în vedere aceste prevederi legale, prin prezentul proiect de hotărâre se 

propune stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului 

Județean Gorj, respectiv: 

- Indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii județeni din 

cadrul Consiliului Județean Gorj pentru participarea la numărul maxim de 

ședințe; 

- Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, 

potrivit legii,  

- Modul de stabilire a indemnizației lunare în cazul neparticipării consilierilor 

județeni la numărul maxim de ședințe. 

 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare 

prevăzute în actele administrative adoptate de către Consiliul Județean Gorj își vor 

înceta aplicabilitatea . 

 

Față de motivele arătate mai sus, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea 

proiectului de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni 

din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în forma 

prezentată.  

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Direcția juridică și dezvoltarea capacitații administrative 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a consilierilor 

județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice   

 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune stabilirea indemnizației lunare a 

consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.   

Temeiul legal îl constituie următoarele prevederi: 

- art. 34, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, 

Considerăm că proiectul de hotărâre pentru stabilirea indemnizației lunare a 

consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Gorj, în temeiul dispozițiilor 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  a 

fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 

propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

        Director executiv,                                              

                                                            Costel Marcău                                                
 

 


