ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 71/2017
cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 56/2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2017,
având în vedere Raportul Compartimentului de specialitate, precum raportul Comisiei de
specialitate şi avizul Secretarei comunei,
în baza art.40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
ţinând cont de art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
în temeiul art. 36 alin. (9), respectiv art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Articol unic – Anexa la H.C.L. nr. 56/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun, se modifică, începând cu luna iulie 2017, după
cum urmează:
1. Art. 79 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 79. - (1) Pentru participarea la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate,
consilierii au dreptul la o indemnizație de ședința.
(2) Indemnizația de ședința pentru membrii consiliului care participa la
ședințele ale consiliului local va fi in cuantum de 4% din indemnizaţia lunara a primarului pentru
o ședință/lună, calculata în conformitate cu legislația in vigoare .
(3) Numărul maxim de ședințe ale comisiilor de specialitate pentru care se
poate acorda indemnizaţie este de 1 sau 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună, în cuantum
de 1% pentru prima, respectiv 2% pentru al doilea, din indemnizaţia lunara a primarului.
(4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) si (3) se
efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut in
exercitarea mandatului, in condițiile legii.”
Ozun, la 26 iulie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Tomos Ilkó József

Difuzare:






1 ex. consilieri
1 ex. Primar
1 ex. Biroul financiar contabil
1 ex. Inst. prefectului

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

