ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.47/2020
privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, la
care au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Ciumani
Consiliul Local Ciumani
Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.52/2020
privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă la care au dreptul consilierii din cadrul
Consiliului Local al comunei Ciumani, prezentat de Primarul comunei Ciumani,
Văzând raportul favorabil nr.52/2020 al comisiei de specialitate pentru bugetfinanțe şi raportul nr.52/2020 al compartimentului contabilitate a Primăriei comunei
Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
- art.212 din ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
- 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.3579/2020,
În temeiul dispozițiilor art.129 , art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) , art.196
alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
hotăreşte:
Art.1. (1)Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de
specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară.
(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, care participă la şedinţele ordinare ori
la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în
cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului.
(3) 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.
Art.2. Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor art.1 se efectuează
exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul comunei Ciumani.
Art.3. Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor
legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare,
indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli
prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la art.1.

Art.4. În anul 2020, indemnizațiile consilierilor locali se stabilesc prin aplicare la
indemnizația corespunzătoare primarului comunei Ciumani stabilită pentru luna
decembrie 2019.
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei şi contabila Primăriei Comunei Ciumani.
Art.6. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică
Primarului comunei, compartimentului contabilitate a Primăriei comunei Ciumani și
Instituției Prefectului Județului Harghita.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csiki Csaba

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
2 noiembrie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

