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EXPUNERE DE MOTTVE

privind stabilirea indemnizafiei de qedin{i pentru membrii
Consiliului local al comunei Comanddu
prin proiectul de hotS.rdre ce are la baza prezenta expunere de motive se
propune stabilirea indemn izaliet de qedin!5. pentru membrii Consiliului local al
comunei ComandS"u

.

potrivit art. 40 din Legea nr. 153/2OI7 privind saJanzarea personalului pldtit
d1n fonduri publice care prevede c5. ,, prLft derogare de la preuederile art. 34 alin.
(2) din Legqa nr. 393/ 2004 priuind" Statutul alegilor locali, c:u" modificarile 9l
ulterioare, tn perioada 1 iulie 2017-3 1 decembne 202 1 ,
"o*pt"nil"
ind.emnizafia maximd lunard. de care beneficiazd consilierii locali pentru
participerea la numdrul maxim d"e gedinle este de pdna la 10% din indemnizatia
lunard" a pnmantlui.,,
Stabilirea inde151ntzalrei primarului comunei Comanddu s-a fd.cut potrivit art. 13
alin. (1) din Legea nr. 153/2OI7, unde se prevede ca ,,indemnrzaftrle lunare pentru
funcliile de demnitate publicd. se d.eterminS. prin inmullirea coeficienfilor din anexa nr.
IX, in speta coeficientul 4, cu salariul de bazd. minim brut pe lard garantat in platS' in
vigoare, respectiv 1450 Iet, rezultand cuantumul indemnrza\ter lunare de 5BO0 lei.
Ca urm are a celor mai sus menlionate prin prezenta. propun ca in perioada 1
iulie 2OIT - 31 decembrie 2021 inde rnniza\ia lunard de care benefictazd.
consilierii locali al comunei ComandS.u pentruo/oparticipare la qedinlele
consiliului si ale comisiilor d.e specialitate sd fie IO din indemnizalia lunarda primarului.

propunerea de mai sus fiind legald, necesard Ei oportunS., in conformitate cu
prevederile art.4;, alin.(6) din Legea nr.2l5l2OOL a administraliei publice locale,
iepublicat6, cu modificd.rile qi completdrile ulterioare arn iniliat proiectul de hotS.rAre
pe care v5. rog s5.-1 aprobali in form a prezentatA'

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMANDAU

c/]

Nr.

HorAnAnpe

NR._

lzotz
privind stabilirea indemnizafiei de qedinfi
pentru membrii
consiliurui Local aI comunei comlndiu
Consiliul local al comunei Comandiu, judeful Covasna;
intrunit in qedinfa publicd ordinard din data de 31 iulie 2oI7;
Analiza'nd Proiectul de hotdrare privind stabilirea indemn
pentru membrii Consiliului local al comunei Comanddu izaliei de qedinld
Ei Expunerea de
motive a Primarului comllnei comandd.u:
Avdnd in vedere:
Raportul de specialitate Ei raportul comisiei de specialitate
din cadrul
consiliului Local al comunei comanddu;
HotdrArea Consiliului Local al comunei Comanddu nr.
aprobarea bugetului general pe anul 2or7 cu modificdrile1 T 12O17 privind
,
Ei completdrile

ulterioare;
LuAnd in considerare prevederile:

Legii

nr '27 3 I 2006 privind finanfele publice locale, republicatd
cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
Art'40 din Legea nr. 153 l2oI7 prlind salarizarea personalului pldtit

din
fonduri publice;
Legea nr.393 l2OO4 privind Statutul aleqilor locali, cu
modificdrile qi
completdrile ulterioare ;
in baza prevederilor art. 36 alin . (2). lit.a), alin.(g) art.45, alin(
art' 1 15 alin' (1), lit.b din Legea nr.2Ls 2oo1 privind ' administralia 1)-(2) qi
I
publicd
locald, republicatS. cu modificirile qi completd.rile ulterioare;

HoTARA$TE
iulie 2oI7 - 31 decembrie 2021 indem nizalialunard
de care beneficiazd' consilierii locali al comunei comanddu pentru
participare
la qedinfele consiliului 9i ale comisiilor de specialitate
este de IO% din
indemnizalra lunard a primarului.
Art'2' Cu aducerea-la indeplinire a prezentet hotdrdri se
Primarul Comunei Comanddu qi iompartimentul financiar-contabilinsdrcineazd.
din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei comandd"u

Art'

f in perioada l

.

Comuna Comandd,u , la }L.OZ.2OL7
Pregedinte de qedinla

Kadar Kato
l'l
I \.-
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Secretar al comunei,
POST VACANT
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RAPORT DE SPECIALITATE

izaliei de qedin{i pentlu membrii
Consiliului local al comunei Comandiu

privind stabilirea

ind.emn

partea I nr. 492 din 28 iunie 2ot7 a fost
in Monitorur oficiar ar Rom6.niei,
personalului pl5tit din fonduri
publicatd. Legea nr. 1s3 I2or1 pentru salartzareapublice.
primarul
prin expunerea de motive Ei proiectur de hotdrare iniliat,
consiliului local stabilirea
comunei comandb.u propune "pr. aprobare
consiliului local al comunei
indemn tza\iet de Eedinld. pentru memtrii
ComandS.u.
potrivit art. 40 din Legea nr. 153 I 2Or7 privind sarartzarea personalului

derogare de la preuedenle art'
pldtit din fonduri publice care prevede c5. ,, pdft
ategitor locali, an modificarile
34 alin. (2., din Legtea nr. 3g3 ^004 priuind, statutut 2017-31 decembne 2021'
1 iutie
gi completdrit" utt.rio*", T p"noad,a beneficiazd
consilierii locali pentnt
ind"emnizafia maximd lunard d"e cere
pand. ta 10% din indemniza[ia
pafticiparea ra numdrur maxim d" g"iin{e este de

lunard a Primarttlui.,,
s-a f5"cut potrivit
stabilirea inde mnrzaliei primarului comuneisecomanddu
prevede ca ,,indemnrzaltrle
unde
-p;blicb..
art. 13 arin. (1) din Legea nr. tsgi2)lZ,
se determind prin inmullirea
Iunare pentru funcliil.' d. demnit;;
toeficientul 4, cu salariul de bazS'
coeficienlilor din anexa nr. IX, i" lp.i" vigo
are, respectiv 1450 lei, rezult6'nd
minim brut pe rara gu.ru.rriu.t in prata in lei'
cuantumul iiaeinri Al''" lunare de 5800
- ^-^^+^ ^rnnl1'.,Aa1
propunem ca ln
prezenta
ca urmare a ceror mai sus menlionate prin
inde mntza[ta lunarS de care
perioada 1 iulie 2Or7 - 31 decembrie 2021
la
comandiu pentru participare
o/o
benefic taza consilierii l0cali al comunei
din
s5" fie 1 0
qedinlele consiliurui 9 i ale comisiilor de specialitate
indemn tzalta lunarb' a primarului'

ana\rza, dezbaterea Ei
AvAnd in vedere cele reratate se impune
comandau proiectul de hotd'rare inifiat
aprobarea in consiliul local al comunei
de domnul Primar'

VicePrimar

'
Opra Beni Janos
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RAPORT
Privind stabilirea indemn izaliei de qedinli pentru membrii
consiliului local al comunei comandau
a fost
In Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2Ol7fonduri
153 l2Ol7 pentru salarLzarea personalului pld-tit din
publicata r,ege"
"r.
publice.
prin expunerea de motive qi proiectul de hot5.r6.re iniliat, primarul
comunei comandd,u propune "pr. aprobare consiliului local stabilirea
al comunei
indemn iza\tei de qedinld pentru membrii Consiliului local
ComandS.u.

potrivit art. 40 din Legea nr. 153 I 2OI7 privind salartzarea personalului
pldtit din fonduri publice care prevede cd ,, pfrft derogare de la preuederile art'

locali, ctt modificarile
fr. 393 ^004 priuind" Statutul alegilor
2021'
gi compretdril" utt"rto*., tn p"rioada l iulie 2017-31 decembne
ind"^iiralia maximd lunard. de care beneficiazd consilierii locali pentru

34 alin. (2t d,in Legea

participeree la numd"rul maxim de gedinle este de pand la 10% din indemntza{ia
lunard a primarului.,,
potrivit
Stabilirea inde mntzaliei primarului comunei Comandd-u s-a fd'cut
prevede ca ,,indemnizalirre
art. 13 alin. (1) din t .g"u.'rrt. 153 12017, unde se determindprin inmullirea
Iunare pentru funcliile de d.emnitate publicd. se
salariul de bazd'
coeficienlilor din anexa nr. IX, in rp.tu" coeficientul 4, cu
lei, rezultAnd
minim brut pe lara garantat in plata in vigoare, respectiv 1450
cuantumul indemnizaliei lunare de 5800 lei.
ca ln
Ca urmare a celor mai sus menJionate prin prezenta propunem
de care
perioad,a I iulie 2ol7 - 31 decembrie 2o2r indemntza\ta lunar5'
pentru participare la
benefic razd. consilierii locali al comunei ComandS"u
o/o din
qedinfele consiliului gi ale comisiilor de specialitate sd fie 10
indemn tzalia lunar6' a primarului'
Ei
AvAnd in ved,ere cele relatate se impune analiza, dezbaterea
iniliat
hot5'rare
proiectul de
aprobarea in Consiliul local al comunei comanddu

de domnul Primar

Compartiment financiar
Berszan Emilia

u

ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI

COMANDAU

HOTARIIREA NR.4O l2OL7

privind stabilirea indemniza{iei de qedinfi pentru membrii
Consiliului Local al comunei Comandiu

Consiliul local al comunei Comandiu, judeful Covasna;
intrunit in qedinfa publicS. ordinar5. din data de 31 iulie 2Ol7;
Anajnzdnd, Proiectul de hotdrAre privind stabilirea indemnizaliei de gedinld'
pentru membrii Consiliului local al comunei Comandd.u qi Bxpunerea de
motive a Primarului comunei Comanddu;
AvAnd in vedere:
Raportul de specialitate Ei raportul Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei ComandS"u;
Hotd.rArea Consiliului Local al comunei Comanddu nr. 17 l2OI7 privind
aprobarea bugetului general pe anul 2Ol7 , cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
LuAnd in considerare Prevederile:
Legii nr.273 l2006 privind finanfele publice locale, republicat5. cu
modificdrile Ei completS.rile ulterioare;
Art.40 din Legea nr. 1 53 l2OI7 privind salarizarea personalului pld.tit din
fonduri publice;
Legea nr.393 l2OO4 privind Statutul aleEilor locali, cu modificd"rile qi
ulterioare
completd,rile
^

;

baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit.a), alin.(9) art.45, alin(I)-(2) Ei
art. 1 15 alin. (1j, 1it.b din Legea nr.2l5 I 2Oo 1 privind administralia publicSlocald, republicatd cu modificS"rile Ei completS.rile ulterioare;

in

HorARAsrE

Art.1. in perioada 1 iulie 2Ol7 - 31 decembrie 2021 indemnizalta lunard

de care benefic razd. consilierii locali al comunei Comanddu pentru participare
la Eedinlele consiliului 9i ale comisiilor de specialitate este de IO% din
indemn tzalia lunar5" a primarului.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentet hotS.rAri se insS-rcineazl'
primarul Comunei Comanddu qi Compartimentul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Comandd-u .
Comuna Comandiu , la 3L.O7.2OL7
Preqedinte de Eedinla

Kadar ,Kato
l
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Secretar al comunei,
POST VACANT
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