
ROMANIA
JUDE,TUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 3I2O2O

privind stabilirea indemniza{iei lunare, de care beneficiazl consilierii locali, incepind cu

data de I ianuarie 2020

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedin(i ordinari;
Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 89/15.01 .2020 privind stabilirea

indemnizaliei lunare, de care beneficiazd consilierii locali incepAnd cu data de 1 ianuarie

2020; Raportul de specialitate nr. 90/15.01 .2020 al compartimentului financiar-contabil,

impozite qi tur" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comnei Moacqa;

Avdnd in vedere aiizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agriculturd qi dezvoltare

regionald qi a Comisiei pentru administralie locald, juridicS, ordine public6, legislalia muncii

Eitisciplin6, amenajarea teritoriului, urbanism qi proteclia mediului al Consiliului local al

comunei Moacqa;
Av6nd in vedere prevederile art.40 din Legea-cadru nr. 15312017 privind salartzatea

personalului pldtit din fondurile publice, cu modificdrile Ei completSrile ulterioare;

Avdnd in vedere art. 34 din Legea nr. 39312004 privind Statutul ale;ilor locali, cu

modificdrile Ei completdrile ulterioare;
ydzdnd H.G. nr. g35l2}lg pentru stabilirea salariului de bazd minim brut pe lard

garantat in platd pentru anul2020;
AvAnd in vedere art. I alin. (7) din O.U.G. nr. ll2O20 privind unele mdsuri fiscal-

bugetare qi pentru modificarea Ei completarea unor acte normative;

intemeiul art. 135 alin. (9), art. 152 alin. (7), art.212,art.237 alin. (4), art.l29 alin.

(i) qi art. 19C alin. (1) lit. ,a'din O.U.G. nr.5112019 privind Codul administrativ, cu

completdrile ulterioare;

HOTAnA$TE

Art. L. - incepdnd cu data de 1 ianuarie 2020 pentru participarea la lucrdrile

Consiliului local Ei la lucrdrile qedinlelor comisiilor de specialitate, consilierii locali din cadrul

Consiliului local al comunei MoacEa beneficiazd de o indemniza\ie brutd lunard in cuantum de

416lei, reprezent6nd 5% din indemnizalia primarului.

Art.2. - Indemnizalia lunard prevdzutd in articolul 1, se acordd pentru participarea la

cel pulin o qedinld a consiliului local Ei o qedin!6 a comisiei de specialitate pe lund,

desftqurate in condiliile legii.
Art. 3 - Primarul comunei Moacqa prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri'

Moacqa, la 23 ianuarie 2020
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