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HorlnAREA
Nr.5 din 11 ianuarie202l

privind stabilirea cuantumului indemnizaliei IunRre de qedin{i pentru consilierii locali
din cadrul Consiliului Local Buciumi pentru anul 2021

Consiliul iocal al Comunei Buciumi, Judepl Bac6u, intrunit in gedinld ordinarb

in data de 1 i ianuarie 2021;
Analizflnd Referatul de motivare nr.5047 din 16. 12.2020 prezentat de primarul

co.munei, Referatul de necesitate prezentat de secretarul general al Comunei Buciumi,

inregistrat lanr.4927 din 10.12,2020 Ei Raportul de specialitate nr.5155 din 30.12.2020;

Avind in vedere Hot[rdrea Consiliului Local Bciumi nr.34 din 9 decembrie2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funclionare al Consiliului Local Buciumi-

art.67',
Ydzdnd Avizul nr.99 din 8.0L202I al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi;
Conform prevederilor art.I, ahn.2 din Ordonanla de urgen!1 nr.22612020 privind

unele mlslrri fiscal-bugetare gi pentru modi{-rcarea Si cornpletal'ea unor acte noruattve $i

prorogarea Llnor termene;
in conformitate cu prevederile art,40 din Legea 15312017 privind salartzarea

personalului plltit din fonduri publice, cu rnodific[rile ti completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art..l29, art.196(t), lit.a) qi art.2lZ din Ordonanla de

urgen![ nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificbrile qi completbrile ulterioare ,

HOranA$rE:

Art.1-(l) Se stabileqte pentru anul 2O2l indemnizalia lunard pentru consilierii

locali din cadrul Consiliului Local Buciumi, pentru participarea \a lvcrdrile sedinleior

consiliului local Si lucrbrile sedintelor comisiilor de specialitate, in cuantum de 10 o/o din
indemnizalia prirnarului Comunei Buciumi, in mod similar cu procentul stabilit pentru luna

decembrie 2020.
(2) Calculul Si acordarea indemniz4iei se realizeazl conform art.67 din

Regulamentul de Organizare qi Funclionare al Consiliului Local Buciumi, pebaza listelor de

prezenld lunarl la sedinlele de consiliu qi 1a qedinlele comisiilor de specialitate.

Art.2-Cu aducerea 1a indeplinire a prevederilor hotdririi, se insdrcineazdprtmatul

comunei gi qeful biroului buget, contabilitate, venituri, achiziyti publice din aparatul de

specialitate iar comunicarea va fi reahzatd de secretarul general al comunei.
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