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DISPOZITIA  Nr. 678  / 14.12.2021 
privind stabilire indemnizatie lunara pentru consilierii locali  

din cadrul Consiliului Local al comunei Gângiova, judetul Dolj 
 

   
   Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea;        
       Avand in vedere referatul nr.5825/14.12.2021 prin care se propune spre aprobare  
stabilirea indemnizatiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei  
Gângiova, judetul Dolj, dispozitia nr.269/21.07.2017, dispozitia nr.266/17.07.2017, in 
conformitate cu prevederile art.212 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.61 din Ordin nr.25/2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului 
orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 
        In temeiul  art. 196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240 si art.243, 
alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
   

D I S P U N E  : 
 
 Art.1.(1)Incepand cu data de 01.01.2022 se aproba ca indemnizatia lunara de care 
beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Gângiova pentru 
participarea la sedintele Consiliului Local si ale Comisiilor de specialitate sa fie 10 % din 
indemnizatia lunara a primarului comunei Gângiova, conform legii . 
         (2)Indemnizatia lunara precizata la art.1, alin.1 se va acorda doar daca acestia participa 
la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate, 
desfasurate in conditiile legii. 
Art.2.Plata indemnizatiei lunare stabilite la art.1 de care beneficiaza consilierii locali se 
efectueaza exclusiv din veniturile sectiunii de functionare ale bugetului local. 
Art.3.Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile 
prezentei dispozitii. 
Art.4.Dispozitia nr.269/2017 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a 
prezentei dispozitii. 
Art.5.Prezenta dispozitie poate fi contestata la Tribunalul Dolj, conform art.7, alin.1 din 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.6.Secretarul general al comunei Gângiova, judetul Dolj va comunica prezenta dispoziţie   
Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj, consilierilor locali si va fi afisata pe site-ul institutiei.  
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