ROMANIA
JUDETIJL COVAS
COMTINA BATA
CONSILIUL LOC

privind sta

indem

locali ai comunei Bdfani

Consiliul
intrunit in
tinand cont
locali, precum si al
personalului pldtit
Legea nr.39312004

al al Comunei B[{ani , judetul Covasna,
infa extraordinara Iadatade 3l ianuarie20lg .
: prevederile art.34 din Legea nr. 39312004 privind statutut alegilor
prevederilor art. 40 din Legea cadru nr. t53-12017
pr:ivind salaizarea
publice prin dero.gare de la prevederile arr. 34 arin (2)
. {on-dyi
din
ivind Statutut alegilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare
si a HGR nr. 937 18 privind salariul minim brut pe tara garantat
in plata precum si
Dispozitia ru.31201 privind stabilirea indemnizatiei
lunara a piimarului incepand cu I ian

20t9

rtul de specialitate intocmit referent-contabil prin care se propune
stabilirea indemniza :i lunare pentru participarea
la lucrdrile consiliului locar si ale
Comisiilor de specia ate pentru consilierii locali
ai comunei Bdtani
inbazaprev :rilor :
-art, 40 din Legea
ff. 15312017 privind sararizarea personalului pldtit din fonduri

publice

In temeiul art 36 alin. (2) lit.,,e" corobo rat. art. 45
alin. (1) 9i arr. 115 alin. (1) lit.,,b,,
din Legea nr. 21512 I privind administralia puiblica
Iocala, republicata, cu modificdrile si
comapletarile ulteri

HOTARESTE
Art.l

Stabil
, incepand cu data de 01,01 ,2019, indemnizafia maximd lunara a
consilierilor locali
tru pafiicipareala lucrdrile consiliului Local al comunei
Bdlani si ale
comisiilor de speciali te, in cuantum de r0%o din
indemnizafia lunara a primarului,
(a) Indemnrzalta
i consilier local pentru o qedin{d ordinara sau extraor:dinard
se stabilegte in
de 5 Yo din indemnizalia lunard a primarului
(b) Indemnrza[iafr
consilier local pentru o qedinld de comisie de specialitate
din care
face parte consili
se stabileqte in cuantum de 5 o/o din indemnizal
iarunard. a
primarului
Art.2. Numdru
.T-"iiT de gedinle pentru care se acorda rndemnizalia consilierilor
locali din cadrul Cons liului
local Bdlani este de o qedinfa ordinare sau extraordinare
de
consiliu si 1 gedinle
comisii de specialitate, pe luna.
Art.3. Primarul
rreund cu aparatul de specialitate din cadrul Primbriei
comunei Bd{ani va

duce la indeplinire

ile prezentei hotbrdri,

Bdlani,
PRESEDINTE
SZ

31

ianuarie 2019

SEDINTA
OLTAN
-secretar

OV/OV
Exp,2,

