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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2022 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

          Având în vedere: 
          - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.649/06.01.2022; 
          - raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul 
Direcției Economice, înregistrat la nr.655/06.01.2022; 

     - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
     - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat 
     - prevederile art.I, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr.130 din 17 decembrie 

2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative;  
          - prevederile Legii nr.153/2017 – Legea – cadru privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.10/2021 privind 
stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada ianuarie - decembrie 
2021. 
          În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Se stabilește indemnizația lunară pentru membrii Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu, pentru anul 2022, în cuantum de 1.870 lei, la nivelul aferent lunii 
decembrie 2021. 
          Art.2. Indemnizația prevăzută la art.1 se acordă pentru participarea la cel puțin 
o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, 
desfășurate în condițiile legii. 
          Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului municipiului Giurgiu şi 
Compartimentului Resurse Umane din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Giurgiu, în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 27 ianuarie 2022       
Nr. 12    

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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