HOTĂRÂRE
privind completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi functionare al Consiliului Local Gogoşari.
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr. 4205/14.07.2017;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.4204/14.07.2017;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 4475/26.07.2017 ;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.4476/26.07.2017;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
- prevederile Legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
- prevederile art.36, alin.1, alin.2, alin.3, lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.”b”, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se completeaza Hotararea nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
şi functionare al Consiliului Local Gogoşari prin introducerea unui nou alineat la art.26 din
Regulament, dupa cum urmeaza :„ alin 5 -indemnizatia lunara de care va beneficia consilierii locali
pentru participarea la 1 sedinta respectv ordinara, este de 10% din indemnizatia lunara a
primarului”.
Art.2. Celelalte articole ale Hotararii nr. 17/2016 raman neschimbate.
Art.3. – Primarul comunei Gogoşari va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4.– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare, la sediul instituţiei şi pe site-ul www.
primariagogosari.ro şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului, judeţul Giurgiu;
- Primar, Viceprimar şi secretarul comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar,
Chelu Elena Iuliana
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EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul
Giurgiu, referitor la proiectul de hotărâre privind completare Hotararii
nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului local Gogoşari, prin introducerea unui nou
alineate la art. 26 din Regulament dupa cum urmeaza „Alin 5indemnizatia lunara de care va beneficia consilierii locali pentru
participarea la 1 sedinta respectv ordinara, este de 10% din
indemnizatia lunara a primarului”.
Celelalte articole ale Hotararii nr. 17/2016 raman neschimbate.
Vă rog să aprobaţi completare Hotararii nr. 17/2016 cu privire la
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local Gogoşari ,
urmând ca la prima şedinţă de consiliu local să se adopte o astfel de
hotărâre.

PRIMAR,
Daia Dănut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
Nr.4204 / 14.07.2017

R E FE RAT

Subsemnata, Chelu Elena-Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativteritoriale Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind completare Hotararii
nr. 17/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local Gogoşari, prin introducerea unui nou alineat la art. 26 din
Regulament lunând în considerare, prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dupa cum urmeaza:
„Alin 5-indemnizatia lunara de care va beneficia consilierii locali pentru
participarea la 1 sedinta respectv ordinara, este de 10% din indemnizatia lunara
a primarului”.
Conform prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare in conformitate cu textul de lege menţionate, va rog sa
analizati si sa dispuneti.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

