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           Nr. 66/ 18.08.2022 
     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 Pentru modificarea art. 60 alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 18/ 30.03.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău 

 
 
 Consiliul Local al Comunei Magura, Jud. Bacau, întrunit în sedința ordinară din data de …………… 
 Luand in dezbatere: 
 a) Referatul de aprobare nr. 63/ 18.08.2022 al dnei Baiceanu Sorina - Consilier local, inițiator proiect 
de hotărâre; 
 b) Raportul de specialitate nr…..…./………… al  secretarului general al comunei, dna Silav Elena 
Irina. 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
d) art. 6 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
e) art. 5, lit. j), art. 6-13, art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. a) şi  art. 632  din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
f)  Ordinul Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei pentru aprobarea modelului 

orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local nr. 25/2021.  

g) H.C.L. nr. 18/ 30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
În temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), art.136 alin. (1)  și alin. (8), art.139 alin. (1) si 

alin. (3) lit.i), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) și art. 243 alin. (1) lit.a)  din O.U.G.  nr. 57 /2019 privind Codul 
Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Magura adopta prezenta Hotarare: 

 
Art.1 Se modifica art. 60 alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 18/ 30.03.2022 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău, 
începând cu luna septembrie 2022, acesta urmând a avea următorul conținut:  

” Art.60. Indemnizaţia 
... (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele 

extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 2% din indemnizaţia 
lunară a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare. ”  

Art.2. Sumele economisite prin diminuarea indemnizatiei consilierilor locali se vor utiliza în cadrul 
unor noi proiecte de dezvoltare, care vor fi supuse aprobarii Consiliului Local. 
 Art.3. Primarul Comunei Magura va duce la indeplinire prezenta hotarare. 
 Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului Comunei Magura,in termenul 
prevazut de lege, primarului Comunei Magura, judetul Bacau si Institutiei prefectului judetului Bacau si se 
aduce la cunostinta publica prin afisare la sediu, in monitorul official local  si pe pagina web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 
Nr.  
Din  .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 14. 
Hotărâre adoptată azi  .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” ____, voturi  „împotrivă” ____, din totalul de ____ 
consilieri prezenţi, din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      
 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

Elena Irina Silav 

Inițiator, 
Consilier local 

 ……………….………………………… 
 

Sorina Băiceanu  



 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA MAGURA 
Nr. Inregistrare 63 din 18.08.2022 
 
 
 
 
 
               REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare pentru modificarea art. 60 alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 18/ 
30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local al Comunei Măgura, județul Bacău 
 

 
 

DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI: 
 
 
 Permiteti-mi sa supun atentiei dvs. proiectul de hotarare privind aprobarea 

modificarii cuantumului  indemnizatiei consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 
Comunei Magura din 10% in 2% din salariul primarului Comunei Magura, incepand cu luna 
septembrie 2022. 

 
Analizand suma importanta de aproximativ 150.000 Eu care se cheltuieste intr-un 

mandat pentru indemnizatiile consilierilor locali, consider că se poate face o economie 
substantial la bugetul local, prin micșorarea la 2% a sumei pe care o  pot primi aceștia din 
indemnizația primarului. Sumele economisite pot fi folosite la dezvoltarea retelei de apa a 
comunei prin crearea de noi surse, la modernizarea stadionului comunei sau alte proiecte 
de interes local. 

 
Mentionez ca activitatea de consilier local nu este o funcţie, ci o calitate, este o 

onoare acordata de cetateni prin votul lor, iar actiunile noastre trebuie sa fie facute pentru 
cetateni, fara sa punem o povara pe bugetul comunei. De aceea, va rog sa analizati in mod 
obiectiv si cu toata sinceritatea acest proiect de hotarare si sa votati in consecinta. 

 
     
       CONSILIER LOCAL, 
       BAICEANU SORINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MAGURA 
SECRETARUL GENERAL 

Telefon: 0234/ 212.406; Fax: 0234/ 212.623 
e-mail: secretarcomuna@primaria-magura.ro  

 
 

 

 

 
Nr. 8582/ 25.08.2022 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

Subsemnata Silav  Elena Irina – secretarul general al comunei, analizand Referatul de 
aprobare nr. 63/ 18.08.2022 și Proiectul de hotărâre nr. 66/ 25.08.2022 pentru modificarea art. 60 
alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 18/ 30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău și în baza art. 632 și  art. 597 
alin. (2) lit. f) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, Regulamentul Consiliului Local 
Măgura, vă aduc la cunoștință că regulamentul consiliului local se aprobă/ modifică de către și la 
inițiativa consilierilor locali. 

Proiectul de hotărâre respectă legislatia în vigoare și poate fi supus dezbaterii consiliului 
local.   
 Având în vedere cele mai sus prezentate vă rog dezbateți și deliberați! 

 

 

 
                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                                 Elena Irina Silav    
 
 
 
 
 

 


