ROMÂIA
COSILIUL LOCAL UŢEI
JUDEŢUL BOTOŞAI
Tel/fax:0231543802
www.primaria_untenibt@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali şi delegatul sătesc
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,
analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.3957/2017,
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei cu nr.4016/2017,
având în vedere rapoartele de avizare:
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare;
constatându-se că au fost respectate prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art.51, alin. (5) și (6) și art.53, alin. (4) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art.34, alin. (1), (3) și (5)
din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare și ale art.40
din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.- Începând cu luna iulie 2017, pentru participarea la lucrările şedinţelor Consiliului Local şi ale
comisiilor pe domenii de specialitate, consilierii Consiliului Local precum şi delegatul sătesc au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă lunară în cuantum de 10 % pentru consilieri şi în cuantum de 5 % pentru delegatul
sătesc din indemnizaţia lunară a primarului comunei.
Art.2. - Indemnizaţia de şedinţă lunară stabilită potrivit art.1 se acordă pentru o şedinţă ordinară de
consiliu şi o şedinţă de comisii pe domenii de specialitate.
Art.3.- Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea
prevederilor prezentei hotărâri.
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