ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare
acordată consilierilor locali
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
de îndată astăzi 03.12.2020

Având în vedere :

- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5031
din 27.11.2020

În conformitate cu:
-

prevederile art.212 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

Examinând:
-

avizul nr.4987 din 02.12.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
şi privat
avizul nr.5000 din 02.12.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
avizul nr.5017 din 02.12.2020 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de
disciplină
raportul nr. 4956 din 27.11.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 4962 din 27.11.2020

În temeiul art.129 alin.(14) , a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) şi art.240
alin.(1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - (1) Pentru participarea la şedinţele ordinare ori extraordinare ale Consiliului Local
Balaciu si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie lunară, în cuantum
de 10% din indemnizaţia lunară a Primarului comunei Balaciu.
Art.2 – (1) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o
şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile
legii.
(2)

Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor art. (1) se efectuează exclusiv din

veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul comunei Balaciu.
(3) Consilieri locali care fac parte din mai multe comisii de specialitate, vor primii indemnizaţia
numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
Art.3 - Prevederile prezentei hotărâri se aplica în mod corespunzător şi delegatului sătesc.

Art.4 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.
Art.5 – Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate, va duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.6 - Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
primarului comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, Instituţiei Prefectului
pentru exercitarea controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de indată din data
de 03.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de
9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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