ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CO NSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI
HOTARARE
Privind modificarea in demnizatiei lunare a consi/ierilor locali din cadrul Consiliului
local Baltesti pentru participarea la numarul maxim de sedinte

Avand in vedere :
Expunerea de motive a domnului Balan George Tiberiu, consilier local in cadrul
Consiliului local Baltesti, inregistrata sub nr.6355/06.092018;
Prevederile HCL Baltesti nr.46/31.07.2017;
Prevederile Legii nr.273/2006, art.1, alin.{2), art.19, alin.(1) Legea Finantelor
Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.6, alin.{2) din Legea nr.153/2017 privi nd salarizarea personalului
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulteri oa re;
Prevederile Legii nr. 2/2018 pentru aprobarea bugetu lui de stat pe anul 2018;
Prevederile art. 34 din Legea nr.393/2004 privind St atutul alesilor locali, cu
modificarile si completari le ulterioare;
Prevederile Reg ul amentului de Organizare si Functionare al Consiliului local
Baltesti, aprobat prin HCL Baltesti nr.41/2016;
Rapoartele de avi zare ale comisiilor de specialitate di n cadrul Consiliului local
Baltesti;
Avizul secretarul ui;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit."a" din Legea nr. 215/ 2001, republicata, Legea
Administratiei Publice Lo cale, cu modificarile si completarile ult erioare;
Consiliul Local al com unei Baltesti, judetul Prahova adop ta prezenta hotarare:

Art. 1 Se aproba modificarea indemnizatiei lunare a con silierilor locali din cadrul
Consiliului local Baltesti pentru participarea la numarul maxi m de sedinte, incepand cu
data de 01.10.2018, astfe l:
0 sedinta ordina ra (plen) a consiliului local = 1% din indemnizatia lunara a
primarului;
0 sedinta a comis iil or de specialitate din cadrul Consil iului local Baltesti = 9% din

indemnizatia luna ra a primarului.
lndemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului local
Baltesti este de pana la 10% din indemnizatia lunara a pri ma rului, exclusiv majorarile
prevazute la art.6, alln.(z ) din Legea nr.153/2017;

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire
de catre primar prin
compartimentul financia r-contabil si difuzata institutiilor si persoanelor interesate de
cat re secreta r.
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Nr. co nsilieri
In fun ctie

Nr.consilieri
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13

12
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9
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2
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1

