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H O T Ă R Â R E A  Nr.50 

privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul 
Consiliului local al Comunei Runcu, Județul Gorj 

  
Consiliul Local al comunei Runcu, judeţul Gorj, 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj; 
- referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj inregistrat sub 

nr.6806/20.09.2019; 
- prevederile art.129 alin.(1), art. 212 alin. (1)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Runcu inregistrat sub nr.6807/20.09.2019; 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a) și i), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
         Art.1(1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului local Runcu şi ale comisiilor de specialitate, 
consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. 
   (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 10% din 
indemnizaţia lunară a primarului.  
   (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a 
Consiliului local Runcu 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. 
   Art. 2: Primarul Comunei Runcu și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al 
primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art. 3: Secretarul Comunei Runcu va comunica hotărârea adoptată Institutiei Prefectului-
Judetul Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu, in vederea 
ducerii la indeplinire si o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și consiliului 
local, precum și pe site-ul instituției : www.runcugorj. ro. 

    Adoptata în sedinta ordinara a Consiliului local Runcu din data de 27.09.2019 cu un nr de 
15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali  prezenti din cei 15 in functie. 
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