ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSIUAL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea cunatumului indemnizaliei lunare cle care benefrciazd
consilierii locali din cadrul Consiliului Local Brafi pentru participarea
la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitute
Yazand referatul de aprobare al Prirrarului comunei Brazi..fudetul P'rahol,a si Raportul de
specialitate comun al secretarului unrtatii administrativ-teritoriale si al selului serviciului f-inanciar-

contabil prin care se propune stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care benet'iciaza
consilierii locali din cadrul Consiliului Local Brazi pentru participarea la sedinte:
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(1) si ale art.212 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
In conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr.15312017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile urterioare:
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul art. 129 alin.(l), art. 139 alin.(l) siart. 196 alin.(1) lit. a) dinLOrdonanta de Lrrgenta
nr"57 din 3 iulie 2019 privind Codul adrninistrativ,
Consiliul local sl comunei Brazi, judetul Prahova aclopta preTenta hoturure:

Art.

I

(1) Pentru participarea la qedinlele Consiliului Local al comunei Brazi gi ale conrisiilor
de specialitate. consilierii locali au dreptul la o indemniza(ie runara.
(2) lndemnizalia lunard pentru consilierii locali care participi la gerlin{ele ordinare gri la
gedinlele extraordinare ale Consiliului Local Brazi gi ale comisiilor de specialitatc se stabilc.sre in
cuantum de l0% din indemniza[ia lunara a primarului.
(J/ Consilierii locali au dreptul la irrdcrnnizalia lunara iloar daca participri Ia ccl pulirr o
gedin{a a Consiliului Local al comunei Brazi ;i o 5eclinla a comisiei de specialitate. pe lunA.
desfEqurate in condiliile legii.
(4) Plata indemnizaliei lunare stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se ef-ectueaz[ exclusiv
din veniturile sectiunii de funclionare din bugetul local al Comunei Brazi,.judetul prahova.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul apara.tului de specialitate
al
primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, persoanelor
si autoritatilor interesate prin grija secretarului unitatii adrninistrativ-teritoriale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihai Miholache

Brasi,20 ougust 2019.
Nn45.

CONTRASEMNEAZ4,
SECRETAR.
(ieorgetu Enescu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PMMAR
Nr. 16.95 I din 01"08.2019

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotarare privind stabilirea cunstumului indemnizaliei lunure
rle care beneJiciazd consilierii loculi din cadrul Consiliului Local Brtzi pe,ntru purticiparea
ls sedintele consiliului si ale comisiilor de speciulitute

Prin Legea nr.15312017 privind sistemul de salarizare pentru persorralul platit din fonduri
publice, a fost reglementatalaart" 40 plata indemnizatiei de sedinta a cons;ilierilor locali, penrru
participarea la sedintele consiliului local, astfel:
"Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (21 etin Legea nr. 393,r2001 privintl ,\itarurul

alesilor locali. cu nodi/icdrile

;i corupietarile ulterioure, in partoadu I iulic 20 t7 - 3l
202l. indemnizalia muxirnd lunara tle c'ure baneficiuzti c,on.yilicrii loc.crli pantrLt
participarea la numarul maxim de sedinle e,yte cla punu lu l()'%, din inclemnizuliu lunura u
decembrie

% a indemnizaliei lunare cle care, benaficiuzu
care implementeazd proiecte finan{ate dinJbnduri europene nerambursabit,e)."

primarului (exclusiv majorarea tle 25

primarii

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
reglementeazala afi.212. acordarea indemnizatiei de sedinta consilierilor Jtocali/judeteni pentru
participarea la gedinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, astf'el;
,, Art. 212 Indemnizalia
(l) Pentru participarea la sedin\ele consiliului si ale comisiilor de sltecialitate, c'onsilierii

locali, respectiv consilierii judeleni au dreptul la o indemniza{ie lunard" primsrilsr,
viceprimarilor, presedinfilor +l vicepresedinlilor consiliilor juelelene' nu li .re trcorcld
indemnizayie pentru participarea la Sedinye.

(21 lndemnizalia lunard pentru consilierii locali, res:pectiv jucleSeni c,are purticipa
ta sedinlsle
ordinare ori la sedin\ele extraordinare ale consiliului local. re.spectiv consliliului lurielean $i ctle
comisiilor de specialitate esle in cuantum de pand ta l0% clin indemniza[ia, lunar.a a primurului.
respectiv a preSedintelui consiliului .judelean, in concliliile prezenlttlui cocl. re;;1tec'rit, crlc
re gulamentului de organizare s i .firnctrionure u autoritd i del i bera t ive.
li
(3) Consilierii locali, respec'tit, consilierii judeyeni uu clreptul la inclepytizulia luyar.ti clour
dacd participd la cel pulin o sedinla u autorit(ilii deliberatit,e si o.letlinlu u conti.:ie,i cle
specialitate. pe lund, desfdsurate ln condiliile legii.
41 Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se eft:crueaza exc.lusit, clin
veniturile sec{iunii defunclionare din bugetul unititsii/subdiviziunii aclminis,trativ-teritoriale.
(5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeleni li se aplicit in mod corespnnzdtor
preve de rile A:t-_l J 3" alin. (2).
(6) Prevederile qlin. (l) - (5) se aplicd in mod corespunzdtor
Si delegatului sdresc.
(7) Consiliul local, respectiv consiliul judelean poate hotdrf diminuarea cuttntttmului
indemnizaliei prevdzute la alin" (2) si a cotei in care se face decontarea con.form preveclerilor
alin. (5), in concordanld cu posibilitdyile de./inanlare.
(8) Drepturile bdnesti cuvenite ales'ilor loculi, potrivit legii. pot t,umulate c.u pensiu.\LtLt c.Lt
li
ahe venituri, in condiliile legii.

(9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni Si delegatul sdtt:sc care partit:ipd la
Sedinlele de consiliu local, respectiv judelean, organizate ln timpul pro;{raruului rJe luc'ru, .se
considerd invoiti de drept" fard a le fi afectat saluriul Si celelalte drepturi ce le revin. potivit
legii, de la locul de muncu."
Fata de cele mentionate propun consiliulLri local ca. indemrrizalia lunard de care
beneficiazi consilierii locali din cadrul Corrsiliului Local Brazi pentru participarea la pedin{ele
ordinare ori la gedinlele extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate sa se
stabileasca la l0% din indemniza{ia lunard a primarului. Consilierii locali au dreptuI la
indemniza{ia lunara doar dacf, particip[ la cel pulin o gedin(6 a autoriti4ii deliberative gi o gedinla
a comisiei de specialitate, pe lund. desfrgurate in condiliile legii.

PRIMAR,
Leonaq Rsdu

