
                       ROMÂNIA
             JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA                                         

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 3 din 31.01.2017 privind  aprobarea
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere: 
- prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice;
- prevederile  art. 1 şi 2 şi cele ale Anexei nr. 1 din O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

republicată,
- prevederile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi dem-

nităţilor  publice,  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  144/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,
cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 2440 din 19.07.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  2439 din 19.07.2017 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  2441 din 19.07.2017 al   comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. a)  şi alin. (3) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T  Ă R Ă Ş  T E:

Art. I - Hotărârea nr. 3 din 31.01.2017 privind  aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, se
modifică după cum urmează:

Art. 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART.61
(1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au

dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 
    (2) In perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local
care participă la şedinţa consiliului local va fi în cuantum de 5% şi ale comisiei de specialitate va fi în cuantum
de 5% din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr.
153 din 28 iunie 2017,  pentru fiecare participare.

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şed-
inţă de consiliu local şi o şedinţă de comisie de specialitate pe lună, indiferent de numărul acestora.

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului,
în condiţiile legii.”

Art.II  –  Prezenta  a  fost  adoptată  cu  respectarea  art.  45  alin.  (1)  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art.III -  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
consilierilor locali  şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

  Preşedinte,
      Filipoiu Mihaela-Evelina
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate,                    
                                                                                                       Secretar,
                                                                                                     Praf Monica 
Nr. 34
Adoptată la GHEORGHE DOJA

http://www.gheorghedojail.ro/


Astăzi, 28.07.2017
ROMÂNIA

             JUDEŢUL IALOMIŢA
      COMUNA  GHEORGHE DOJA                                

    Nr. 2440 din 19.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind necesitatea şi oportunitatea 

modificării Hotărârii nr. 3 din 31.01.2017 privind  aprobarea
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având în vedere: 
- prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice;
- prevederile  art. 1 şi 2 şi cele ale Anexei nr. 1 din O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  cu modificările şi
completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată,

- prevederile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organi-
zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea al-
tor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul  nr. 2439 din 19.07.2017  al secretarului comunei Gheorghe Doja;
Propun ca în temeiul art. 36 alin.(2) lit. a)  şi alin. (3) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)

lit.  b)  din Legea   nr.  215/2001 privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja să adopte o hotărâre prin care să
aprobe modificarea  Hotărârii  nr.  3  din  31.01.2017  privind   aprobarea  REGULAMENTULUI  DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA,
JUDEŢUL  IALOMIŢA, după cum urmează:

Art. 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART.61
(1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii lo-

cali au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 
    (2) In perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consili-
ului local care participă la şedinţele consiliului local va fi în cuantum de 4% şi ale comisiei de speciali-
tate va fi în cuantum de până la 3% din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute
la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017,  pentru fiecare participare.

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este
de o şedinţă de consiliu local şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea man-
datului, în condiţiile legii.”.

Pentru care am încheiat prezenta.

       Primar,        
               Ion Mihai                  



                              
                     ROMÂNIA

       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
   Nr. 2439 din 19.07.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea

 iniţierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea
modificării Hotărârii nr. 3 din 31.01.2017 privind  aprobarea

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

      În conformitate cu:
- prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice;
- prevederile  art. 1 şi 2 şi cele ale Anexei nr. 1 din O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  cu modificările şi
completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată,

- prevederile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organi-
zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea al-
tor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  faptul  art. 40 din  Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prevede următoarele:

“ART. 40
    Indemnizaţiile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni
    Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indem-
nizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de
şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau
primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin.
(2).”

Propun iniţierea unui  proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 3 din 31.01.2017
privind   aprobarea REGULAMENTULUI  DE ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE a  Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:
 Art. 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART.61
(1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii lo-

cali au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 
    (2) In perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consili-
ului local care participă la şedinţele consiliului local va fi în cuantum de 4% şi ale comisiei de speciali-
tate va fi în cuantum de până la 3% din indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute
la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017,  pentru fiecare participare.

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este
de o şedinţă de consiliu local şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea man-
datului, în condiţiile legii.”

 Pentru care am încheiat prezentul.

                        Secretar,



                     Praf Monica

                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                          Comisia juridică şi de disciplină,

  Nr. 2441 din 19.07.2017

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 pentru aprobarea
modificării Hotărârii nr. 3 din 31.01.2017 privind  aprobarea

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:
- prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice;
- prevederile  art. 1 şi 2 şi cele ale Anexei nr. 1 din O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  cu modificările şi
completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată,

- prevederile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organi-
zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea al-
tor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 2440 din 19.07.2017 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  2439 din 19.07.2017 al secretarului comunei Gheorghe Doja;
Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm  favorabil,  cu  unanimitate  de  voturi,   proiectul  de  hotărâre   privind  aprobarea

modificării  Hotărârii  nr.  3  din  31.01.2017  privind   aprobarea  REGULAMENTULUI  DE
ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  a  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  juridică şi de disciplină,


