ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.3 din 1,7 ianuarie2019
privind stabilirea cuantumului indemniza[iei lunare de qedinfi pentru consilierii Iocali
din cadrul Consiliului Local Buciumi

Consili'ul Local al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara
rn data de 17 ianuatie 2019;
Analizand Expunerea de motive prezerrtata de primarul comunei, inregistrata la
r\113 din 8.01 .20T9 si referatul prezentat de secretarul Comunei Buciumi, inregistrat lant.32
din 3.01 .2019:
Yazand continul Raportului de avizare nr.267 din 17.01 .2019 al Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Buciumi;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.93712018 pentru
stabilirea salariului debaza minim brut pe tara garantat tnplata;
In conformitate cu prevederile art,40 din Legea 15312017 privind salarrzarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor
arl3aQ) din Legea 39312004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare;
ln temeiul prevederilo r art.45 qi art. 1 15 (t), lit."b" drn\egea nr. 21512001 privind
administralia public[ local6, republicat[ cu modific[rile qi completdfile ulterioare ,

HorAnA$rE:
stabileste, cu data de 1.01,2019, indemnizatia lunara pentru consilierii
locali din cadrul Consiliului Local Buciumi, pentru participarea la lucrarile sedintelor
oh din
consiliului local si lucrarile sedintelor comisiilor de specialitate, in cuantum de 10
indemnizatia primarului Comunei Buciumi.
Art.2-(1)Numaru1 maxim de sedinte pentru care se acorda rndemntzatia este o
sedinta de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.
(2)Cuantumul indemnizatiei pentru participarea la o singura sedinta se va
calcula prin impartirea sumei totale cuvenite (I0% din indemnizatiaprimarului) la numarul de
sedinte, in ordine cronologica, pentru care participarea este obligatorie in acealuna.
Art.3-Pe data rntrdrii ?n vigoare a prezentei hot[rdri se abrogl orice prevederi
contrare.
Art.4-Cu aducerea la indeplinire a prevederilor hotSrdrii se insarcineazaprimarul
comunei si seful biroului buget, contabilitate, venituri achizitii publice din aparatul de
sp ecial itate iar co muni car ea v a fr r eahzata de secretarul comunei.
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(13 voturi din 13 consilieri prezentt)
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