ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Rcgulamentului de organizarc şi funcţionare al
Consiliului Local al Municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea
ŞI completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
Municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate ~I Aparatului Permanent al Consiliului Local şi
comunicarea Institutiei Prefectului - Judeţul Botosani nr. 9384/09.08.2017,
in conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi functionare a consiliului local, ale Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională in administraţia publică şi a prevederilor Legii 39J12004
privind Statutul aleşilor locali,
in baza art.40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din londuri publice şi ale Legii nr.215/200 1, republicară, cu modificările şi completările
ulterioare,
in temeiul prevederilor artA5 3Iin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, rcpuhlicată În Monitorul Oficial ~I României, Partea 1, 1Ir. 123 din 20 februarie
2007, cu modificările şi completări le ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art.! Art. III din Anexa la HCL nr.57/2008, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"ArI, III
(1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate,
consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie
de şedinţă
(2) Indemnizaţie maximă lunară de care beneficiază consilierii locali care participă la
numărul maxim de şedinţe ale consiliului local este în cuanturn de 10% din indernnizaţia lunară
a primarului.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indernnizatia. potrivit alin.
(2) este de o şedinţă ordinară şi două sedinte de comisii de specialitate pe lună
(4) Indemnizatia lunară se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care consilierii
locali participă în luna respectivă, astfel: _ _% pentru participarea la şedinţa ordinară şi
_ _ ~/O pentru o şedinţă de comisie.
(5) Plata indernnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (]) se efectuează

exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Botoşani."
ArI, 2, La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte
contrare.

dispoziţii

ArI, 3 Primarul Municipiului Hotoşani. prin aparatul de specialitate ji Consiliul
local al Municipiului Botoşani vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA.

Consilier, Mihail Gabriel

Botoşani,

Tanasă

II august 2017

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Consiliul Local al municipiului Botoşani
Aparatul Permanent al Consiliului Local
,-",18673/09.08.20 \7

Raport de specialitate
la proiectul dc hotărâre privind modificarea şi completarea Regulameutului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Botoşani

Legea nr. 393/2004 privind Statutul
ulterioare.
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modificările ~i cornpietările
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Prin derogare de la prevederile art 34 alin. (2) din Legea 393/2004 potrivit
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Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi, se impune clarificarea
aspecte, care nu se
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In acest context. propunem modificarea
adoptarea proiectului de

ordinară şi

şi

completarea IICL nr. 57/2008 precum

prezentată,

Inspector de specialitate
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ROMANIA
.JlJDETl!L BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

IIOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamcntului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al Municipiului Botoşani

CONSILIlJL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Botoşani,
văzând raportul de spcc ial itate al Apararul ui Permanent al Consi Iiului Local.
precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local.
în conformitate cu prevederile Ordonante) nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. ale l.egii nr.52/2003
privind transparenţa decizionala În administraţia publică. a prevederilor Legii 393/2004
privind Statutul aleşilor locali. a Legii nr. 144/21.05.2007 privind Înfiinţarea. organizarea şi
funcţionarea AN.!.. a l.cgii-cadru nr. 1:'3/2017 privind salari/nrea pcrsonaluiu: plătit din
fonduri publice şi ale Legii nr.215,200 1. rcpublicată. cu modificările şi completările
ulterioare.
în temeiul prevederilor artA5 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.
2] 5/200 1. republicată în Monitorul Oficial al României, l'a nea L nr. ]23 din 20 februarie
2007. cumodificările şi cornpletările ulterioare.
HOTĂRĂşTE:

Art.l Art, ] ] 1 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. ] ] 1 (2) lndemniznţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la
şedinţele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va li in cuaruum de până la
10% din indcrnniza.ia lunară a primarului."
Ari. 2. Primarul Municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate şi Consiliul
local al Municipiului Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Consilier, Mihail
~. :.7~Să

.:;

Botoşani,

Nr.166

31 iulie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, oa~..Georgcscu

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

INSTITUŢIA

Nr.

X~~

Data 03'08.2017
Ex. 11r. 2

CĂTRE,
BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

în conformitate cu dispoziţiile art. 19, alin. 1 lit.t'e" din 'Legea nr. 340;2004
coroborat cu prevederile Legii nr. 554/2004, vă solicităm să reanalizaţi, În vederea
modificării si completării, Hotărârea nr. 166 privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Botoşani, adoptată de Consiliul
local Botoşani În şedinţa ordinară din data de 31.07.2017, pentru următoarele
MOTIVE:
prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 stipulează că " indernnizatia maximă
lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe
este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, [".]".
Or, pentru punerea în aplicare a acestei prevederi legale, se impunea ca autoritatea
locală, În primul rând, să stabilească un procent determinat (procent care poate f stabilit înte
1 % şi 10 % din indemnizaţia lunară a primarului). în al doilea rând, să stabilească numărul
maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indernnizaţia ( cu respectarea dispoziţiilor art. 34
alin. (3) din Legea nr. 393/2004 care prevede că "Numărul maxim de şedinţe pentru carc se
poate acorda indemnizaţia[".j, este de o şedinţă de consiliu şi 1 - 2 şedinţe de comisii de
specialitate pe lună") şi, în final, procedura de stabilire a cuantumului indcmnizatiei, în siruaţiu
în care un consilier local nu a participat la numărul maxim de şedinţe.
în acest context, apreciem că prevederile art, 1 din H.c.L. 166/2017 stipulează că
"indemnizuţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale
consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi În cuantum de până la 10% din indemnizaţia
lunară a primarului", contravin prevederilor art, 40 din Legea nr. 153/2017 coroborate cu
dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 393/2004.
Pentru considerentele invocate mai sus solicităm modificarea şi completarea
nr. 166 din 31 iulie 2017 aceasta fiind emisă cu nerespectarea prevederilor
legale, în caz contrar suntem nevoiţi să atacăm acest act administrativ la instanţa de
contencios-administrativ, conform dispoziţiilor Legii nr. 554 /2004 (modificată şi
completată ).
Hotărârii

P~E ECT,

DAN - CONS
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Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, c.P. 710236, Telefon: 0231-512212, Fax." 0231-512116,
E-mail: emailrivprefecturabotosani.ro:petitie.a)prefccturabotosani.ro

