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Proiect

DECIZIE nr.________

din “____” _____________ 2019

Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri.

În temeiul art. 24 (3) din Legea privind statutul alesului local nr. 768 din
02.02.2002, art. 27 (2), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din
16.10.2003 şi art. 14 (4), (7) din Legea privind administraţia publică locală nr.
28.12.2006, Consiliul municipal DECIDE:

1. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Soroca nr. 34/20 din 07.11.2013
„Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”.

2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Soroca nr. 9/7 din 27.05.2016
„Cu privire la completarea deciziei C/o nr. 34/20 din 07.11.2013 „Cu privire la
stabilirea indemnizaţiei pentru consilieri”.

3. Se stabileşte consilierilor locali indemnizaţie pentru fiecare zi de şedinţă
în sumă de „0” lei.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului
pentru finanţe şşi buget şi contabilului-şef al Primăriei municipiului.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Elaborat: I. Babici

Coordonat:

____________ L. Pilipeţchi, primar

Avizat:

___________ M. Buşan, secretarul C/m

___________ E. Focşa, viceprimar

__________ V. Cojocaru, jurist



1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Ion Babici, consişlier municipal.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite:
Principalele condiţii ce au stat la baza elaborării acestui proiect de decizie sunt legate de
capacităţile financiare insuficiente ale Primăriei Municipiului Soroca de a face faţă
problemelor cu care se confruntă locuitorii din urbă. Aceste necesităţi sunt legate de
starea deplorabilă a drumurilor, lipsa sistemelor de canalizare din unele cartiere şi în
general a staţiei de epurare a apelor reziduale, inclusiv necesităţile stringente a
instituţiilor preşcolare, care necesită dotări substanţiale cu material didactic, resurse
financiare suplimentare pentru reparaţii curente şi capitale ale unor instituţii pentru a
asigura includerea tuturor copiilor în procesul educaţional preşcolar, dotarea şcolii
sportive cu inventar sportiv, construcţia staţiilor de oprire, etc. Indemnizaţia stabilită
anterior pentru activitatea consilierilor în cadrul şedinţelor din Consiliul Municipal este
catalogată de cetăţenii/alegători ca un lux, care nu se încadrează în posibilităţile
financiare a municipalităţii în raport cu problemele cu care se confruntă. O singură
şedinţă cu prezenţa a 100 % de consilier, 27 la număru, costă bugetul municipal 27 mii
lei. Avînd în vedere că anual, în mediu urmează a fi petrecute în jur de 6 şedinţe, pentru
indemnizaţia de consilier urmează a fi luată o sumă considerabilă din bugetul
municipal, care ar constitui în jur de 162 mii lei.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:
Nu este necesară o armonizare cu legislaţia UE.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În temeiul art. 24 (3) din Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2002;
art. 27 (2), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003; art. (4),
(7) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Respectivul proiect de decizie vine să reducă substanţial din consturile suportate de
Primăria municipiului Soroca, la capitolul achitarea indemnizaţiei pentru consilierii
municipali. Astfel, de la suma de 1000 lei a indemnizaţiei stabilită anterior pentru
fiecare „zi de şedinţă/consilier municipal”, ce constituie în total su8ma de 27000 lei,
proiectul dat vine cu propunerea de a stabili valoarea indemnizaţiei în sumă de „0” lei
pentru fiecare „zi de şedinţă/consilier municipal”, ceea ce va elimina costurile respective
suportate de bugetul municipal. În rezultat proiectul va genera o economie de 27000 lei
pentru fiecare şedinţă a Consiliului Municipal Soroca la capitolul indemnizaţii pentru
consilierii municipali. Aceste resurse financiare deduse prin acest proiect de decizie, vor
putea fi alocate în acoperirea necesităţilor stringente a locuitorilor municipalităţii.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Anunţul despre iniţierea proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al Primăriei
Municipiului Soroca www.primsoroca.md ; inclusiv se transmite pentru consultare
consilierilor municipali și altor părți cointeresate din societatea civilă. Recomandările
părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în
adresa Primăriei Municipiului Soroca:
- direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare, 5, et. 4, MD/3000, mun. Soroca;
- sau prin poşta electronică msoroca@mtc.md.
Autor de proiect: Babici Ion, consilier municipal, date de contact: ibabici@gmail.com

8. Constatările expertizei anticorupție
Nu e cazul

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la stabilirea indemnizaţiei pentru

consilieri”

http://www.primsoroca.md
mailto:msoroca@mtc.md


9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu e cazul
10. Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerinţelor prevederilor legale.
11. Constatările altor expertize
Nu e cazul.

Ion Babici, consilier


