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NNE WE I 

HO TARARE 
privind stabilirea indemnizaçiei lunare pentru participarea la edinte, a consilierilor 

locali din cadrul Consiliului Local al oraului Comãnefli 

Consiliul local a! orauIui Cománeti, judetul Bacãu, Intrunit In edinta ordinarä 
din data de 13.07.2017; 

Avãnd In vedere: 
- Referatul in. 31803/04.07.2017 a Compartimentului Resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului OrauIui Comaneti, prin care propune stabilirea 
indemniza;iei lunare la care au dreptul consilierii locali pentru participarea Ia edin;ele 
Consiliului local; 

- Expunerea de motive nr .31803/b/2017 a Primarului oraului Comaneti; 
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local; 

In conformitate cu: 
- art. 34 din Lege nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, cu modificarile i 

completárile ulterioare; 
- art. 40 din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice; 
In temeiul art.36 aIm. (3), lit."b", art. 45, art 48 aIm. (2) si al art. 115 alin. (1) lit. ,,b" 

din Legea administra4iei publice locale nr.215/2001, republicata , cu modificàrile qi 
completarilc ulterioare, adoptã urmätoarea 

Orwe 

Art.1. Consiliul Local Comàneti aproba, incepãnd cu 01.07.2017, indemnizatia 
lunara la care au dreptul consilierii locali, dupà cum urmeazà: 

(1) Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la 
numarul maxim de §edinte va fi In cuantum de 10% din indemnizatia lunara a priniarului; 

(2) Numãrul maxim de edinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit aIm. (I), 
este de o edintà ordinara de consiliu §i 1-2 edin;e de comisii de specialitate pe luna; 

(3) Plata indemniza;iilor stabilite potrivit prevederilor aIm. (1) din prezenta se platesc 
proportional cu numarul de sedinte la care participa menibrii consiliului local si se efectueaza 
exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale; 

Art.2. Prezenta hotãrãre se comunicã Jnstitutiei Prefectului jude;ului Bacáu, 
Primarului localitatii, Serviciului Financiar, Buget, Contabilitate, Inventarierea patrimoniului 

pentru punere in aplicare, precum §i serviciilor, birourilor i compartimentelor interesate. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local- instit. Maria Laur 

Nr./C.~- 
Din 13.07.2017 

Contrasemneaza, 

) Secretaitst Daniela 

Chirili 


