
JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 44 

 

Cu privire la:  Privind aprobarea indemnizatiei lunare de care beneficiaza 

consilierii locali pentru pariticiparea la sedinte 

 
Consiliul local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta extraordinara din data de 

31.07.2017 la care participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in 

functie; 

Vazand  ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Cherascu Ion; 

Luând în dezbatere expunerea de motive a Primarului nr. înregistrată sub nr. 

4030/28.07.2017 şi raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat 

sub nr. 4017/28.07.2017, prin care se propune aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ionesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local  

Având în vedere : 

-  raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, inregistrat sub nr. 4048 din 

31.07.2017 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotărâre 

înregistrat sub nr. 4047/31.07.2017; 

 - Nota de fundamentare întocmită de compartimentele de specialitate, respectiv 

resurse umane și contabilitate 

În conformitate cu prevederile art.40 din Legea - cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, coroborat cu art. 36 alin.2, lit. a) şi 

b), alin.(3) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind  administraţia publica 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr. 273/2006, 

privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 

 

În temeiul art 45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, 

privind  administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 12 voturi   “pentru”, adoptă următoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art.1  Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă indemnizatia lunara de care 

beneficiaza consilierii locali pentru pariticiparea la numarul maxim de sedinte in 

procent de  6% din indemnizatia primarului comunei Ionesti. 

 

Art.2  Inceand cu data de 01.07.2017, art. 64 alin (2) si (3) din HCL nr 8 din 

28.07.2016, se modifica dupa cum urmeaza :  

(2) Indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului local care participa la 

şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 

până la 10% din indemnizaţia  lunara a primarului.  

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, 

potrivit alin. (2), este de o şedinţa ordinara de consiliu şi una-doua şedinţe de comisii 

de specialitate pe luna.  
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Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate precum 

si Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

Art. 4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei 

hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ionesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA, 

Cherascu Ion                                         SECRETAR 
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