ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă
acordată consilierilor
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.3655 din 17,07.2017
În conformitate cu:
- prevederile art.17 alin.(3) şi art.65 alin.1 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,cu modificările
şi completările ulterioare.
- prevederile art.34 alin.(1) din legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare.
- prevederile art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
Examinând :
- raportul nr. din al compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate
inregistrat la nr.3722 din 18,07,2017
- raportul nr. din al comisiei de specialitate a consiliului local nr.56 din 21,07,2017
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr.3723 din 18,07,2017
În temeiul art.36 alin.(9) , ale art.45 (1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) şi alin.(2) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - (1) Pentru participarea la lucrarile în plen ale consiliului local si ale comisiilor de
specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie de sedinta, ce se stabileste astfel:
(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participă la sedintele
ordinare ale consiliului va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunară a primarului comunei
Sfantu Gheorghe.
(3) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participă la sedintele
comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunară a primarului comunei
Sfantu Gheorghe.
(4) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin.
(2), este de o sedinta ordinara de consiliu si o sedintă de comisie de specialitate pe lună.

(5) Consilieri locali care fac parte din mai multe comisii de specialitate, vor primii
indemnizaţia numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
Art.2 – Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate,
va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3- 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 fişa.
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