ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.65/2017
privind stabilirea indemnizației consilierilor locali
Consiliul Local Ciumani, întrunit în şedinţa extraordinară din 24 iulie 2017;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.64/2017 inițiat de Primarul comunei
Ciumani privind stabilirea indemnizației consilierilor locali; raportul compartimentului
contabil nr. 64/2017 și raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru activități
economice nr. 64/2017;
Luând în considerare prevederile:
-Art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
-Art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare;
-Art. 65 alin.(1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2016 privind constituirea Consiliului Local al
Comunei Ciumani;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 47/2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2016 privind privind aprobarea regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ciumani;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al anului 2017 a Comuna Ciumani cu rectificările aduse de Hotărârea Consiliului
Local nr.62/2017,
Luand în considerare prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională
în administraţia publică locală; prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată,
În temeiul art. 45 alin (1), art. 36, alin. (1) şi art. 36, alin. (2) lit. a şi alin. (9),
coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b - din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10
voturi,
h o t ă r e ș t e:
Art.1. (1) Începând din data de 01 iulie 2017, indemnizaţia maximă lunară de
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de
până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului comunei Ciumani.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participa la şedinţele
consiliului local şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de maximum 10% / lună din
indemnizația lunară al primarului comunei Ciumani, indiferent de numărul de ședințe

(3) Cuantumul indemnizației prevăzut la alin.(1) și (2) va fi acordat proporțional cu
numărul de ședințe la care a participat consilierul local.
Art. 2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Ciumani și compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului unității administrativ teritoriale pentru primarul Comunei Ciumani,
compartimentul contabil și Instituţia Prefectului judeţului Harghita.
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