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Vizat pentru legalitate, 
Secretar general al comunei, 

Ionel BOSTAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite  începând cu luna aprilie 2020 
din partea consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești 

  
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 2370 din24.04.2020,  prin care se propune 
aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite începând cu luna aprilie 2020 din partea 
consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești; 
 Văzând raport de specialitate nr. 2371 din 24.04.2020  
 În temeiul art.129 alin.1  coroborat cu alin.3 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aproba donarea indemnizațiilor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local 
al comunei  Bodești, cuvenite, începând cu luna aprilie 2020, persoanelor defavorizate și 
copiilor din UAT Bodești. 
 Art.2.  (1) Consilierii locali își vor exprima în scris opțiunea  privind virarea sumelor  
cu titlu de indemnizații, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 (2) Indemnizația de ședința donată de fiecare consilier local, va fi pusă la dispoziția 
comisiei , formata din cate un consilier reprezentant al fiecărui partid politic, din Consiliul 
local Bodești, care va folosi sumele respective pentru ajutorul persoanelor defavorizate și 
copiilor din UAT Bodești, în următoarea componență: 

Nr. 
crt. 

Nume  și prenume consilier local Formațiune politică 

1.  Tomescu Gheorghe PSD 
2.  Hanganu Vasile PNTCD 
3.  Sfarghie Vilhelm PNL 
4.  Crîșmariu Ioan PER 
5.  Lazăr Gheorghe ALDE 
6.  Corlade Neculai PMP 

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează comisia prevăzută la art. 
2 alin. (2) din prezenta hotărâre și  primarul comunei Bodești.  
 Art.4.  Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  

 
 

Inițiator, 
Consilier, 

Constantin  Budiș 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu respectarea OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



 
 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ din ___ 2020  
 

LISTA 
CUPRINZAND CONSILIERII LOCALI CARE DONEAZA INDEMNIZATIILE CUVENITE  ÎNCEPÂND 

CU LUNA APRILIE 2020, PE LUNA ___________,  PERSOANELOR DEFAVORIZATE SI 
COPIILOR DIN UAT BODEȘTI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nr. 
crt. 

Numele consilierului local Suma 
donata 

Semnatura 

1.  BUDIŞ CONSTANTIN     
2.  BUSUIOC ELENA   
3.  CORLADE NECULAI   
4.  CRÎŞMARIU IOAN   
5.  GIOCĂȘ VALENTIN-VASILE   
6.  HANGANU VASILE   
7.  HULPOI ELENA   
8.  ILISEI MANUELA   
9.  LAZĂR GHEORGHE   
10.  MACOVEI IOAN   
11.  PĂVĂLOAIA MIHAI   
12.  SARGHIE VILHELM   
13.  TOMESCU GHEORGHE   

 
 
 

Inițiator, 
Consilier, 

Constantin  Budiș 
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Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 2370 din 24.04.2020 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite  începând cu luna aprilie 2020 
din partea consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești 

  
 
 În contextul declarării stării de urgenţă, potrivit prevederilor Decretului Preşedintelui României 
, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, a  Hotărârilor Comitetului Naţional  
pentru Situaţii Speciale de Urgenţă ,se impune luarea măsurilor corespunzătoare privind implicarea 
Consiliului local, in acțiuni sociale pe perioada stării de urgenta, prin crearea unui suport financiar  
adecvat, pentru stimularea performantelor elevilor merituosi si a celor cu probleme de natura materiala 
cat si a altor categorii sociale defavorizate din UAT Bodești. 
 Urmare a provocării lansate de consilierul local Vilhelm Sfarghie in mediul on-line, am initiat 
acest proiect de hotărâre, spre analiza si aprobarea Consiliului local Bodesti. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.129 alin.1 coroborat 
cu alin.3 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bodești, aprobat prin Hotărârea nr.37/2016. 
 
 

Consilier, 
Constantin Budis 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite  începând cu luna aprilie 2020 
din partea consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești 

 
 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza prevederilor art. 136 
alin. (1) coraborate cu prevederile art.129 alin.1, art.139 alin.1, şi art.196 alin.1 lit. a din 
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ 
 In ceea ce privește indemnizația de consilier local aceasta este reglementata de 
prevederile art. 212 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care prevede: 
 (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, respectiv 
consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară.  Primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe. 
 (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la şedinţele ordinare ori 
la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este 
în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, 
în condiţiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative. 
 (3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni 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. 
 (4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile 
secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
 (5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 
153 alin. (2). 
 (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc. 
 (7) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei 
prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu 
posibilităţile de finanţare. 
 (8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, 
în condiţiile legii. 
 (9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu 
local, respectiv judeţean, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi 
afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. 
  În interpretarea articolului de mai sus prezentat, consider că fiecare consilier local 
beneficiază de dreptul la indemnizație în condițiile participării la ședințele consiliului local și a 
comisiilor de specialitate în raport cu cuantumul de la 0 la 10 % aprobat  de fiecare consiliu 
local prin hotărâre. Un consilier local nu poate hotărî ce face alt consilier local cu 
indemnizația cuvenită, în raport cu cele prezentate, numai cu acceptul său. 
 Pentru a dona indemnizația cuvenită consider că fiecare consilier trebuie să-și dea 
acordul pentru donarea acesteia. 
 În funcție de acordul și hotărârea fiecărui consilier local se poate adopta această 
hotărâre.  
 In cea ce privește modificarea regulamentului consiliului local privind  donarea 
indemnizației, consiliul local poate hotărî numai în cea ce privește cuantumul acesteia  
conform art. alin. (2) la articolul prezentat. 

 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
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