
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat
JUDEŢUL ARAD S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu 
CONSILIUL LOCAL Nr. ...... / .......................

H O T Ă R Â R E A  nr. _____
din ____________ 2010

privind diminuarea cu 100% a cuantumului indemnizației consilierilor locali

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere :

• inițiativa d-lui Claudiu Cristea, consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. ......../...................;

• prevederile Art. 51, al. (7) cu referire la Art. 51, al. (5) din Legea 215/2001 
privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și 
completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin Art.36, al. (5) și Art. 45 din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Indemnizațiile consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Arad 
stabilite în temeiul Art. 51, al. (5) din Legea 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
diminuează cu o sumă reprezentând 100% din valoarea cuvenită.

Art. 2 Diminuarea stabilită la Art. 1 se aplică pe toată perioada legislaturii în curs.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din 
cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. ..... / ....................

Având în vedere:
• Apelul, exemplul și chemarea la solidaritate a Președintele României, Traian 

Băsescu.
• Campania  de  solidaritate  „Fii  solidar.  Arădeni  pentru  arădeni”,  inițiată  de 

Primarul Municipiului Arad, Gheorghe Falcă.
• Situația  gravă  economică  și  socială  în  care  se  află  poporul  român datorită 

politicii iresponsabile a Guvernului PD-L condus de Emil Boc;
• Situația gravă în care se află categorii sociale largi prin curbele de sacrificiu 

impuse de Guvernul PD-L condus de Emil Boc și anume:
◦ reducerea salariilor bugetarilor cu 25%;
◦ reducerea pensiilor cu 15%;
◦ reducerea veniturilor, alocațiilor, etc;
◦ creșterea șomajului;
◦ reducerea drastică a nivelului de trai, veniturilor populației și standardului 

de viață a majorității cetățenilor;
• Necesitatea reducerii cheltuielilor publice.

În temeiul Art. 51, al. (7) cu referire la Art. 51, al. (5) din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
propun diminuarea cu 100% a indemnizațiilor consilierilor locali ai Consiliului Local 
al Municipiului Arad ca și gest de solidaritate cu românii.

Claudiu Cristea
consilier local



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

Către Primăria Municipiului Arad

Domnului Primar Gheorghe Falcă

În temeiul:
• Art. 43, al. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Art. 26, al (5) și (6) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Local al 

Municipiului Arad,

vă solicit suplimentarea ordinii de zi a Ședinței Extraordinare a CLM Arad din data 
de 25 mai 2010 cu „Proiectul de Hotărâre privind diminuarea cu 100% a cuantumului 
indemnizației consilierilor locali”, anexat.

Vă rog să luați act de caracterul de „problemă urgentă” (cf. Art. 43, al. 1 din Legea 
215/2001) și să solicitați CLM votul pentru includerea acestui PH pe ordinea de zi.

În situația neincluderii acestuia pe la Ședința Extraordinară a CLM Arad din data de 
25 mai 2010 vă rog să propuneți suplimentarea ordinii de zi a Ședinței Ordinare a 
CLM Arad din data de 27 mai 2010.

Claudiu Cristea
consilier local



România  Județul Arad  Municipiul Arad
Consiliul Local

Consilier Claudiu Cristea

Doamnei Secretar, Lilioara Stepănescu

A. În temeiul:
• Art. 45, al. (6) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Art. 33, din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
• Art. 37, al (1) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Local al 

Municipiului Arad,
vă solicit înregistrarea „Proiectului de Hotărâre privind diminuarea cu 100% a 
cuantumului indemnizației consilierilor locali” împreună cu „Expunerea de motive” 
anexate, ca și inițiativă legislativă a subsemnatului.

B. În temeiul:
• Art. 45, al. (6) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Art. 37, al (1) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Local al 

Municipiului Arad,

vă solicit asistență privind întocmirea prezentului proiect de hotărâre. În situația în 
care există observații legate fond sau formă vă rog să mi le comunicați pentru a 
include eventuale modificări în document.

C. În temeiul:
• Art. 22, lit. d) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Local al 

Municipiului Arad;
• Art. 43, al. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 



republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Art. 26, al (5) și (6) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Local al 

Municipiului Arad,

vă  solicit  să  propuneți  Primarului  Municipiului  Arad  includerea  proiectului  de 
hotărâre menționat pe ordinea de zi a Ședinței Ordinare din data de 27 mai 2010, ca și 
suplimentare a ordinii de zi, în situația în care proiectul nu a fost dezbătut la o ședință 
anterioară.

Cu stimă,

Claudiu Cristea
consilier local


