
G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

  
  

 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea procedurii și metodologiei privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă persoanelor care au îndeplinit funcţia de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al consiliului judeţean 

  

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 210 alin. (14) din 
Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

   

Articol unic  

Se aprobă procedura și metodologia privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă persoanelor care au îndeplinit funcţia de primar, de viceprimar, de preşedinte sau 
de vicepreşedinte al consiliului judeţean, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

 

 

 

PRIM – MINISTRU 

VASILICA‐VIORICA DĂNCILĂ 

  

  

  

 

 

 

 



ANEXA  

   

PROIECT 

PROCEDURA ȘI METODOLOGIA 

 

privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă persoanelor care au îndeplinit funcţia 
de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean  

 

 

Art. 1 

(1) Indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 210 din Ordonanța de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
denumită în continuare Codul administrativ, se acordă persoanelor care, începând cu anul 1992, 
au exercitat funcția de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean.  

(2) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor prevăzute la alin. (1) care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută, după caz, în anexa nr. 5 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau vârsta standard redusă în conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale altor legi speciale; 

b) sunt beneficiari ai pensiei pentru limită de vârstă; 

c) au exercitat cel puţin un mandat de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean; 

d) au încetat mandatul de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al 
consiliului judeţean; 

e) nu se află în exercitarea unui mandat de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean; 

f) nu au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, de viceprimar, 
de preşedinte sau de vicepreşedinte de consiliu judeţean, a unei infracţiuni de corupţie prevăzute 
la art. 289 - 291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254 - 257 din Legea nr. 15/1968 
privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2  

În înţelesul dispoziţiilor art. 210 din Codulul administrativ, precum şi ale prezentelor norme, 
termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) vârsta standard de pensionare - vârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni), 
prevăzută eşalonat, în anexa nr. 5 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau cea prevăzută în anexa la Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind vârsta standard de pensionare pentru militari, 
poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din 
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz; 

b) vârsta standard de pensionare redusă - vârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni), 
calculată prin scăderea din vârsta standard de pensionare definită la lit. a) a reducerilor stabilite 



conform art. 55 - 61 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau a 
celor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a celor stabilite de legile speciale, după caz; 

c) mandat de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean - perioada de timp în care și-a exercitat mandatul potrivit legii; 

d) durata mandatului complet de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean – 48 de luni; 

e) mandate incomplete - mandate deţinute de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean care au durate mai mici decât cele prevăzute la lit. d); 

f) luni de mandat - luni întregi dintr-un mandat incomplet, fracţiunile de lună nu se iau în 
calcul; 

g) indemnizaţia brută lunară aflată în plată - indemnizaţia lunară brută stabilită conform 
legii pentru un primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean aflat în 
exerciţiul mandatului; 

h) indemnizaţia pentru limită de vârstă - drepturile individuale lunare cuvenite persoanelor 
ce au deţinut şi exercitat mandat/e de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

Art. 3 

(1) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului 
lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară a unui primar, a unui viceprimar, a unui 
preşedinte sau a unui vicepreşedinte al consiliului judeţean în activitate, rotunjindu-se din leu în 
leu în favoarea persoanei care solicită acordarea indemnizației. 

(2) Calculul numărului lunilor de mandat se face prin însumarea numărului de luni aferente 
a maximum 3 mandate de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al 
consiliului judeţean, fără alte sporuri. 

(3) În situaţia în care o persoană a exercitat mai mult de 3 mandate, aceasta poate opta 
pentru mandatele care să fie luate în calcul la stabilirea indemnizației. 

(4) În situaţia în care o persoană a exercitat cel puţin un mandat complet, iar celelalte 
mandate sunt incomplete, la calculul indemnizaţiei stabilite potrivit alin. (1) şi (2) se iau în calcul 
şi lunile aferente mandatelor incomplete, astfel încât perioada luată în calcul la stabilirea 
indemnizației să însumeze 144 de luni de mandat. 

(5) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului 
lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. 

Exemplu de calcul: 

Calculul indemnizației aferente unui mandat complet (de ex. primar) 

48 luni x (0,40% x I) = X lei/lună 

Unde „I” reprezintă indemnizaţia brută lunară în lei, aflată în plată pentru funcția de 
primar 

Exemplu de calcul: 

Persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă a îndeplinit 1 mandat 
complet de președinte de consiliu județean, 36 luni de mandat pentru funcția de vicepreședinte 
de consiliu județean, 1 mandat complet de primar și 2 mandate pentru funcția de viceprimar.  

Persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă optează pentru 1 
mandat de președinte de consiliu județean M1 = 48 luni, pentru care i se calculează indemnizația 



aferentă (I1), M2 = cele 36 de luni pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean pentru 
care i se calculează indemnizația aferentă (I2) plus M3 = diferența de 12 luni din mandatul de 
primar pentru care i se calculează indemnizația aferentă (I3), și un mandat complet de primar M4 
= pentru care i se calculează indemnizația aferentă (I4). 

Se renunță la mandatele de viceprimar. 

Calculul indemnizației aferente unui mandat complet la care se adaugă pâna la limita a 3 
mandate (144 de luni), cu indemnizații diferite. 

M1 = 48 luni x (0,40 % x I1) = X lei/lună  

la care se adaugă: 

M2 = 36 luni x (0,40 % x I2) = Y lei/lună (vicepreședinte)  

M3 = 12 luni x (0,40 % x I3) = Z lei/lună (primar) 

M4 = 48 luni x (0,40 % x I3) = W lei/lună 

unde: 

I1 - indemnizaţia brută lunară aflată în plată pentru funcția de președinte de consiliu 
județean  

I2 - indemnizaţia brută lunară aflată în plată pentru funcția de vicepreședinte de consiliu 
județean 

I3 - indemnizaţia brută lunară aflată în plată pentru funcția de primar 

Calculul Indemnizației finale: 

48 luni x (0,40 % x I1) + 36 luni x (0,40 % x I2) + (12+48 luni) x (0,40 % x I3) =Itotal lei/lună. 

Adică: X+Y+Z+W= Itotal lei/lună 

 

Art. 4 

Indemnizaţia pentru limită de vârstă calculată conform prezentelor norme este supusă 
impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.5  

(1) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptăţite. 

(2) Cererea, semnată şi datată olograf, însoţită de toate documentele necesare, se depune 
personal, prin poştă sau prin mandatar desemnat prin procură specială autentică. 

(3) Procura specială autentică prevăzută la alin. (2) se emite potrivit reglementărilor legale 
în materie. Dacă procura nu este redactată în limba română, aceasta trebuie însoţită de 
traducere legalizată. 

(4) Cererea de acordare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă, însoţită de documentaţia 
necesară, se depune de către persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de 
vârstă la registratura unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia şi-a exercitat 
ultimul mandat complet, în cel mult 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de acordare a 
acestui drept. 

(5) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei pentru 
limită de vârstă şi a căror cerere a fost înregistrată peste termenul prevăzut la alin. (4), 



drepturile se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, însoţită 
de documentaţia completă, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2020. 

(6) În cazul dosarului incomplet, se solicită persoanei îndreptățite completarea acestuia în 
termen de 30 de zile de la comunicare, drepturile urmând să se acorde începând cu luna 
următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 

 

Art. 6 

(1) Dosarul pentru acordarea indemnizației prevăzute la art. 1. alin. (1), se depune de către 
persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă sau de către un 
împuternicit al acestuia și cuprinde următoarele documente: 

a) cerere pentru acordarea indemnizației, întocmită conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 1 la prezenta metodologie, în original. 

b) decizia de pensie pentru limită de vârstă, original şi copie; originalul se restituie 
după certificare; 

c) adeverință de la casa de pensii privind încadrarea în categoriile prevăzute la art. 
210 alin. (1) din Codul administrativ, original, copie legalizată sau copie certificată „conform cu 
originalul”; 

d) adeverințe de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru persoana 
prevăzută la art. 1, alin. (1), care să ateste perioada și numărul de luni de mandat în care aceasta 
a avut calitatea de primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean, în original; 

e) cartea de identitate, copie legalizată sau copie certificată „conform cu originalul”, 
după caz; 

f) certificat de cazier judiciar, în original; 
g) procură specială autentică în original, însoţită de copia actului de identitate a 

mandatarului şi de traducerea legalizată, după caz; 
h) declaraţie pe propria răspundere, completată de persoana care solicită acordarea 

indemnizației pentru limită de vârstă conform modelului prezentat în anexa nr. 2, în original. 

(2) În cazul existenței în certificatul de cazier judiciar a unor mențiuni privind condamnări, 
persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă are obligația depunerii 
hotărârii judecătorești rămase definitive, în copie legalizată sau copie certificată „conform cu 
originalul”, după caz;  

(3) În cazul în care persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă 
prezintă copii de pe documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) și alin.(2), după caz acestea se 
certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana care solicită acordarea 
indemnizației pentru limită de vârstă, în fața persoanei desemnate din cadrul 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, la momentul depunerii dosarului. Originalul acetor 
documente se restituie după certificarea copiilor. 

(5) Dosarul poate fi transmis și prin curier sau prin poștă, cu confirmare de primire. Dosarul 
astfel depus cuprinde documentele prevăzute la alin. (1) lit. a),lit. e) lit.g) și alin.(2), după caz, 
în original și copii legalizate, ale documentelor prevăzute la alin. (1) lit.b)-d). 

Art. 7 

(1) Aprobarea cererii de acordare/reluare a indemnizaţiei pentru limită de vârstă, respectiv 
respingerea/suspendarea/încetarea cererii de acordare a indemnizaţiei, după caz, se stabilesc 
prin dispoziție a primarului sau președintelui consiliului județean, potrivit prevederilor art. 196, 
alin. (1) lit. b) din Codul administrativ. 



(2) Dispoziția prevăzută la alin. (1) se va emite în trei exemplare, din care unul va fi 
transmis de îndată persoanei care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă, iar 
unul se va comunica compartimentului însărcinat cu efectuarea plăților indemnizațiilor și 
cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente: 

a) modalitatea de soluționare a cererii, dup caz; 

b) luna cu care se acordă/reia/suspendă acordarea indemnizației pentru limită de vârstă; 

c) modul de calcul al cuantumului indemnizației pentru limită de vârstă; 

d) opțiunea persoanei care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă privind 
efectuarea plății; 

e) în cazul respingerii, motivele care au stat la baza luării deciziei de respingere. 

Art. 8 

Sumele plătite necuvenit, cu titlu de indemnizaţie pentru limită de vârstă, se recuperează 
în condiţiile legii. 

Art. 9 

(1) Plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se efectuează lunar de către 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoarială la care a fost depusă cererea, la data de 15 a 
lunii curente pentru drepturile aferente lunii anterioare. 

(2) Plata drepturilor se face prin mandat poştal, prin virament bancar în contul persoanei 
care beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă sau prin plată directă în numerar prin 
casieria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3) Cheltuielile auxiliare legate de plata şi transferul sumelor reprezentând indemnizaţia 
pentru limită de vârstă la domiciliul acestora se suportă de persoana care beneficiază de 
indemnizație pentru limită de vârstă, prin deducere din suma cuvenită. 

(4) Lunar, se emite un înscris în care se evidențiază elementele de calcul privind stabilirea 
sumelor lunare, care se comunică persoanei care beneficiază de indemnizația pentru limită de 
vârstă prin poştă sau în format electronic după caz, odată cu plata indemnizaţiei. 

Art. 10 

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin 
bugetele locale ale unităților/subdiviunilor administrativ-teritoatiale, din sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu această destinație, aprobate pentru fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, prin anexă distinctă la legea anuală de aprobare a 
bugetului de stat, conform necesarului fundamentat de unitățile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale și comunicat conform art 210 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 11 

(1) Plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă de drept, în cazul în care 
persoana care beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă obţine un nou mandat de 
primar, de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

(2) Reluarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă ca urmare a încetării situaţiilor 
prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare depunerii cererii, cu 
respectarea prevederilor art. 210 alin. (9) din OUG. 

(3) Suspendarea sau reluarea plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă se face în baza 
dispoziției de suspendare/reluare emisă de primar/președintele consiliului județean. 

Art. 12  



(1) Dreptul la indemnizaţia pentru limită de vârstă încetează: 

a) în luna următoare celei în care a intervenit decesul; 

b) la data condamnării definitive pentru comiterea, în calitate de primar, de viceprimar, de 
preşedinte sau de vicepreşedinte de consiliu judeţean, a unei infracţiuni de corupţie prevăzute la 
art. 289 - 291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254 - 257 din Legea nr. 15/1968 
privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Încetarea dreptului la indemnizaţia pentru limită de vârstă se face în baza dispoziției de 
încetare emisă de primar/președintele consiliului județean. 

Art. 13  

Drepturile privind indemnizaţia pentru limită de vârstă se supun reglementărilor prevăzute 
de lege. 

Art. 14 

(1) Autoritatea executivă din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia 
şi-a exercitat persoana care solicită acordarea indemnizației pentru limită de vârstă ultimul 
mandat complet are obligația să dispună măsuri privind înregistrarea și soluționarea cererilor 
pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă, prevăzute la art.5. 

(2) Calculul indemnizației se face de către personalul din cadrul aparatului de specialitate, 
de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia şi-a exercitat 
solicitantul ultimul mandat complet. 

(3) În vederea cuprinderii în anexă la legea bugetului de stat a sumelor necesare acordării 
indemnizațiilor pentru limită de vârstă, potrivit prevederilor art.210 alin.(13) din Codul 
administrativ, anual, în baza dispozițiilor de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, 
fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială întocmește o situaţie centralizatoare, care 
se transmite direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, respectiv direcţiei generale regionale a municipiului Bucureşti, după caz, pănă 
la data de 10 iulie a fiecărui an. Situația centralizatoare cuprinde informații referitoare la numele 
și prenumele persoanelor care beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă și cuantumul 
indemnizației cumulat pe întreaga perioadă, calculat potrivit prezentei metodologii. 

(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice /administrațiile județene ale 
finanțelor publice, respectiv Direcţia generală regională a finanțelor publice Bucureşti, după caz, 
centralizează și transmit Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 iulie a fiecărui an 
situațiile primite de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, care cuprind informații cu 
privire la denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, codul fiscal al acesteia și 
suma solicitată, în vederea întocmirii anexei la legea bugetului de stat pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, respectiv pe Municipiul Bucureşti.  

(5) În baza situațiilor transmise potrivit prevederilor alin.(4), Ministerul Finanțelor Publice 
întocmește anexa la legea bugetului de stat pentru acordarea indemnizațiilor pentru limită de 
vârstă persoanelor care beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă, pe fiecare 
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. 

(6) Sumele pentru plata indemnizațiilor aferente dispozițiilor emise ulterior datei de 15 iulie 
care nu au fost cuprinse în situația transmisă potrivit alin. (4), se alocă la rectificarea bugetului 
de stat pe anul următor. În vederea cuprinderii sumelor la rectificarea bugetului de stat, situațiile 
centralizatoare se întocmesc și se transmit de către unitatea/subdiviziunea administrativ-
teritorială către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale 
finanțelor publice până la data de 31 mai a anului următor. 



(7) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice /administrațiile județene ale 
finanțelor publice centralizează și transmit Ministerului Finanţelor Publice până la data de 10 
aprilie a fiecărui an situațiile primite de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor alin.(6). 

Art. 15 

(1) În anul 2019, termenul de depunere a cererilor pentru acordarea indemnizației pentru 
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a 
hotărârii pentru aprobarea procedurii și metodologiei privind acordarea indemnizaţiei pentru 
limită de vârstă persoanelor care au îndeplinit funcţia de primar, de viceprimar, de preşedinte 
sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean;  

(2) Situația centralizatoare întocmită de către fiecare unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială în baza dispozițiilor de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, pentru 
cererile depuse potrivit alin.(1) se transmite către direcțiile generale regionale ale finanțelor 
publice/administraţiile finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale regionale a 
finanțelor publice Bucureşti până la data de 31 mai 2020;  

(3) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice /administrațiile județene ale 
finanțelor publice centralizează și transmit Ministerului Finanţelor Publice până la data de 10 
aprilie 2020 situațiile primite de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor alin.(2). 

Art. 16 

Anexele nr. 1 ȘI nr. 2 fac parte integrantă din prezenta procedură și metodologie privind 
acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliului judeţean. 


