
RO MANIA
JTIDETUL BACAU

COMT]NA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAT

HOTARAIIEA
NR.31 din 17 iuile 201?

privind stabilirea cuantumului indemnizafiei lunare de $edinti pentru consilierii locali
din crdrul Consiliului Local Buciumi

Consiliul Local a1 Conrunei Buciumi, JudetulBacau, intlunit in sedinta ordinara

in data de 17 iulie 2017;
Analizand expunerea de motive prezentata de secrelarul comunei, inregistrata la

nr.2820 din 28 06.2011, feferatul prezentat de secretarul Comunei Buciumi, inregistrat la
nr.2818 din 28.06.2017;

Avand in vedere rapotul de speaialitate prezentat de sefuJ biroului buget,

contabilitate, venituri din aparatul de specialitate, lnregistfat la nr 2821 dit28.46.2017;
Analizand continutul Raporlului de avizare nr.3065 dln 17.07.20n al Comisiilor

de specialitate din cadrul Consiliului LocalBuciumi;
In conformitate cu prevederiLe at.40 din Legea 153/2017 privind salafizarea

persoralului platit din fonduri publice si prevederilor art 34(3) din Legea 393/2004 privind
Stalutul alesilol locali, cu modifioarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevedelilor ad 45 ,!i ad. I l5 ( I ), lit."b" din Legea nr. 2151200I privind
adrninistralia public[ localA, fepublicati cu modificirile Fi cornpletdrile ulterioare ,

IIOTARASTE:
At.i-Se stabileste cuantumul indenrnizatiei lunare pertru consiliefii locali din

cadrul Consiliului Local Buciurni, pentru pafiiaiparea la lucrarile sedintelor consiliului Local si

lucrarile sedinxelor comisiilol de specialitate, in cuantun de 10 0/o din indemrizatia pdmarului

Comunei Buciumi.
Art.2-(1)Numarul maxim de sedinte pentru aare se acorda indernnizatia esle o

sedinta de consiliu si 1-2 sedinte de aoll]isii de specialitate pe LuDa.

(2)Cualtumul irldennizatiei pentru partioiparea 1a o singura sedinta se va

calcula prin irnpar-tirea sunai totale cuvenile (10% din indemnizatia primarului) la numarul de

sedinte, in ordine cronologica, pentru care participarea era obligato e in acea luna.

Art.3-Pe data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrari se abrog[ orica prevederi

contlare.
Art.4-Cu aduoerea la ?ndeplinire a prevederilor hotirarii se insarcineaza primarul
i seful biroului buget, oontabilitate, veniluri din apalatul de specialitate iar

va fi realizata de seoretarul comunei.
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