ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASELE
JUDETUL BUZAU
Tel/Fax: 0238.512.000, email:
primariapietroasele@yahoo.com

HOTARARE
privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor
locali la sedintele consiliului local Pietroasele si ale comisiilor de specialitate ale
acestuia

-

-

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
raportul de specialitate al compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat sub nr.
184/15.01.2021;
Referatul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr.185/15.01.2021;
Referatul de aprobare al initiatorilor, inregistrat sub nr. 186/15.01.2021;
luând in considerare prevederile art. 2, art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) si alin. (3) si ale art. 64,
art. 65 din Legea nr.2 4/2000, privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
ținând cont de prevederile art. 40 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice nr. 153/2017;
în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), ale art. 212 alin. (1) - alin. (3) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
find îndeplinite prevederile cuprinse la art. 136 coroborate cu ale art. 139 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
In temeiul competențelor stabilite prin art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Indemnizatia lunara pentru participarea consilierilor locali la ședințele ordinare
ori la ședințele extraordinare ale Consiliului Local Pietroasele și ale comisiilor de
specialitate ale acestuia se stabilește în cuantum de 7% din indemnizatia lunară a Primarului
comunei Pietroasele, stabilită în conformitate cu prevederile legislației ăn vigoare.
(2) Indemnizatia lunară stabilită conform alineatului (1) se acordă doar dacă consilierii locali
participă la cel putin o ședință a Consiliului Local Pietroasele și o ședință a comisiei de
specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare, isi încetează
aplicabilitatea.
Art. 3. Prezenta va fi comunicată prin grija Secretarului UAT Pietroasele, conform
competențelor legale.
Presedinte de sedinta,
Banica Ionel
contrasemneaza
Secretar general cu delegatie,
Grapa Stefan
Nr.21
Data: 28.04.2021

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara din data
de 28 .04.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ,
cu un numar de 12 voturi pentru, 1 abtineri si - voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in
functie si 13 consilieri prezenti la

