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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 57I2O2O
privind stabilirea indemniza{iei lunare, de care beneficiazl consilierii locali, incepffnd cu

data de 1 noiembrie 2020

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude(ul Covasna, in qr:dinta publici ordinari
din data de 17 noiembrie 2020;

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 2.134110.11.2020 privind stabilirea
indemnizaliei lunare, de care benefrciazd, consilierii locali, incepdnd cu data de I noiembrie
2020; Raportul de specialitate nr. 2.135110.11.2020 al compartimentului financiar-contabil,
impozite qi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comnei Moacqa;

Av6nd in vedere avizul favorabil ale Comisiei de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniLului public Ai privat al
comunei, agricultur5, gospoddrire, proteclia mediului, comerJ si urbanism; Comisiei pentru
inva!6m6nt, sdnitate qi familie, muncf, qi proteclie social6, activitdli social-culturale, culte Ei
proteclia copiilor; Comisiei pentru administralie publicd loca16, j,uridica Ei de disciplini.
apdrarca ordinii qi liniqtii publice Ei a drepturilor cetdlenilor;

Av6nd in vedere prevederile art.40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fondurile publice, cu modificarile Ei completarile ulterioare;

Vizdnd H.G. nr. 93512019 pentru stabilirea salariului de b,azd minim brut pe larf,
garantat in plat6;

Avdnd in vedere art. I alin. (7) din O.U.G. nr. 112020 privind unele mdsuri fiscal-
bugetare Ei pentru modificarea qi completarea unor acte normative;

Intemeiul art. 135 alin. (9), art. 152 alin. (7), an.212,art.21\7 alin. (4). art. 129 alin.
(1) qi art.796 alin. (1) lit. ,,a" din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ. cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE

Art. 1. - lncepdnd cu luna noiembrie 2020 pentru participarea la lucrdrile Consiliului
iocal qi la lucrdrile gedinlelor comisiilor de specialitate, consilierii locali din cadrul Consiliului
local al comunei Moacqa beneficiazi de o indemniza[ie brutf, lunari in cuantum de 582 lei,
reprezentdn d 7 

o/o din indemni zalia primarului.
Art.2. - Consilierii locali au dreptul la indemnizafia lunard doar dacd participa la cel

pulin o qedinla a consiliului local Ei o Eedin![ a comisiei de specialital.e, pe lun6" deslEqurate in
condiliile legii.

Art. 3 -
comunei Moacqa
comunei Moacga.

Cu aducere la indeplinire a prezentei hotdrdri s'e insdrcineazd Primarul
gi Compartimentul financiar-contabil, impozite qi taxe din cadrul primdriei

MoacEa, la 17 noiembrie
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