ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.57/2016
privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, la
care au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local Ciumani
Consiliul Local Ciumani la şedinţa ordinară din data de 18 iulie 2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.52/2016 privind stabilirea
indemnizaţiei de şedinţă la care au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local
Ciumani, prezentat de Primarul comunei Ciumani,
Văzând raportul favorabil nr.52/2016 al comisiei de specialitate pentru
activităţi economice şi raportul nr.52/2016 al compartimentului contabilitate a
Primăriei comunei Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
- art.34 din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificat şi
completat ulterior,
- Ordonanței de Urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri
fiscal-bugetare,
- art.76 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – dispoziții
privind contribuțiile sociale din indemnizațiile consilierilor locali,
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională
în administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.1692/18.07.2016,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001,
legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 12 voturi pentru,
hotăreşte:
Art.1. Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Consiliului Local Ciumani se
stabileşte în cuantum de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului comunei Ciumani.
Art.2. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia
este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
Art.3. În anul 2016, indemnizațiile consilierilor locali se sgabilesc prin aplicare
la indemnizația corespunzătoare primarului comunei Ciumani stabilită pentru luna
decembrie 2013.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei şi contabila Primăriei Ciumani.
Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică
primarului comunei și Instituției Prefectului Județului Harghita.
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