
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 3I2OI9
privind stabilirea indemniza(iei lunare, de care beneficiazi consilierii locali, incepflnd cu

data de I ianuarie 2019

Consiliul Local al Comunei Moac;a, iude(ul Covasna, in qedinti ordinari din
data de 31.01.2019;

Avdnd in vedere Expunerea de motive nr. 91/18,01 .2019 privind stabilirea

indemnizalirei lunare, de care beneficiazd consilierii locali, incepind cu data de 1 ianuarie

20lg,respectiv Raportul compartimentului de specialitate nr" 92118"01.2019

AvAnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanje, agricultura qi dezvoltare

regionala, respectiv al Comisiei pentru administralie 1ocal6, juridicS, ordine public6, drepturile

omului, leg,isla{ia muncii gi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului qi

turism ale Consiliului local al Comunei MoacEa;

Avllnd in vedere prevederile art. 40 din Legea-cadru m. 15312017 privind salarrzarea

personalului pldtit din fondurile publice;
Avlind in vedere art. 34 din Legea nr. 39312004 privind Statutul aleEilor locali. cu

modificdrile Ei completf,rile ulterioare;
in conformiatate cu prevederile arl. 164 alin. (1) qi alin (l'; din Legea nr.53/2003

Codul muncii, republicatd, cu modificlrile s,i completdrile ulterioare;
Vdidnd H"G. nr. 93712018 pentru stabilirea salariului de bazil minim brut pe larl

garantat in platd, incepdnd cu data de 1 ianuarie 2019;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.

21512001 privind administrafia publicd local6, republicat[,
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr" 21512001 privind

administralia publicd locald, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE

Art. 1. - incep6nd cu anul 2019 pentru participarea la lucririle Consiliului local

indiferent de num[rul acestora. consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei

MoacEa beneficiazd de o indemnizalre brutf, lunard in cuantum de 416 lei, reprezentAnd 5%

din indemniza\ia primarului.
Art.2. - (1) Indemniza\ia lunarf, prevdzutdin articolul 1, se acordd pentru participarea

la nimim o qedinld a Consiliului local, convocatd conform prevederilor Legii nr.2l5l200l
privind administralia publicS local[, republicati, cu modificf,rile qi completdrile ulterioare.

(2) Pentru participarea la Eedinlele comisiilor de specialitate, nu se acordd indemnizalii

suplimentare fa!6 de indemnizalia prevdzutf, in articolul nr. I din prezenta hotdrdre.

Art. 3. - incepind cu data de 0l ianu arie 2019 se abrogd Hot[r6rea Consiliului local

nr.3112017 privind stabilirea indemnizaliei de qedinl5 a consilierilor locali al comunei

MoacEa.

a , alin. (3) lit. b din Legea nr.

cu modificdrile qi completdrile



Art" 4" - Primarul comunei Moacqa prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri.

Moacqa, la 31 ianuarie 2019

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Bartha Sdndor CONTRASEMNEAZA
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