
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA MIHAI VITBAZU

consiliul local -

HOTARARE

privind stabilirea cuantumului indemn ua\ieilunare pentru participarea consilierilor locali la

qedin{ele Consiliului Local Mihai Viteazu qi ale comisiilor de specialitate ale acestuia

Consiliul Local al comunei Mihai Yiteazu,intrunit in qedinla ordinard din data de23 augt'tst 2019;

inbazaexpunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu'

in baza raportului de specialitate a compartimentului secretariat juridic inregistrat sub

nr.6660 131.07 .2019

inbazaavizului favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei

Mihai Viteazu

Lu6nd in considerare prevederile art. 2, ale art" 3 alin. 2, ale art.58 alin' 1 qi alin' 3 qi ale art'

64 - 65 din Legea nr. 241200 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative, republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Jin6nd cont de prevederile art. 40 din Legea-cadru privin d salatizarea personalului plitit din

fonduri publice nt. 153 12017 ;

In conformitate cu prevederile art. l2g,alin. 1, ale art.212, alin 1 - alin' 3 din ordonania de

urgen{d a Guvemuldnr. 57l2O19 privind codul administrativ;

Fiind indeplinite prevederile cuprinse Ia art.136 coroborate cu ale art. 139 din Ordonan{a de

urgen!6 a Guvernul ui nr. 51 12019 privind codul administrativ;

in temeiul competen(elor stabilite prin art. 139, alin. 1 qi art. 196, alin' i, lit' a din Ordonan{a

de urgenld a Guvernul ui nr. 57 12019 privind codul administrativ;

HOTAnA$rE:

Art 1. (1) Indemn izalialunard pentru participarea consilierilor locali la qedin{ele ordinare ori

la qedinlele extraordinare ale consiliului Local Mihai Yiteazu qi ale comisiilor de specialitate ale

acestuia se stabilegte in cuantum de loolo din indemniza\ia lunard a Primarului comunei Mihai

Viteazu, stabilitd in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare'

(2) Indemn izalialunard stabilitd conform alineatului (1) se acordd doar dacd consilierii locali

participd la cel pulin o qedin[d a consiliului Local Mihai Yiteazu qi o qedin{a a comisiei de

specialitate, pe lun6, desftqurate in condiliile legii'

Art.2, La dataadopt[rii Hotdrdrea Consiliului Local Mihai Viteazu r:,r. 46 din 31 '0] '2011,

precum qi orice alte prevederi contrare, iqi inceteazl,aplicabilitatea.



-*r-al,

Art. 3. Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul Secretarului comunei Mihai

Yiteazu, in termenulprevdzutde lege, Primarului comunei Mihai Yiteant,Instituliei Prefectului

Judetului Cluj, precum qi serviciului financiar contabil gi consilierilor locali, in vederea ducerii la

indeplinire gi se aduce la cunogtin{[ publicd prin afigare la sediul Consiliului Local Mihai Viteazu

qi postare pe pagina de intemet .

Nr. f I tz3august2019

Voturi:-pentru tA
impotriva | -
ab{ineri : -

Presedinte de sedintatt

Numlrul total al consilierilor prezen{i la qedin{a: 5
Numlrul total al consilierilor Consiliului local : 15

Secretar eneral UAT

Stivariu or Cllin


