ROMANIA
L COVASNA

coMUNA MOAC$A

HorAnAREANR.s4l2017

privind stabilirea cuantumului indemniza[iei Iunare de qedin{I a consilierilor Iocali din
cadrul Consiliului local al comunei Moacqa incepind cu I ianuarie 2018
Consiliul Local al Comunei Nfoacq;, jude(ul Covasna, in gedinfa ordinarl din data
de29 decembrie 2017;
Avdnd in vedere Proiectul de hotdrdre nr.2.597128.12.2017 avizat pentru legalitate de
c6tre secretarul comunei Moacqa; Expunerea de motive nr. 2.595128.12.2017 a primarului
comunei Moacqa dl. Deszke Jilnos qi Raportul de specialitate nr. 2.596128.12.2017 al secretarului
comunei Moacqa;
Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agricultur6 gi dezvoltare
regionald, al Comisiei pentru sdndtate, familie, proteclie socialS qi culte, inv6[6mAnt, cultur6 gi

qtiin{6 tineret gi sport, respectiv al Comisiei pentru administralie locald, juridic-a, ordine publica,
drepturile omului, legislalia muncii qi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia
mediului qi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;
Av6nd in vedere art. 1 din HotdrArea nr. 84612017 pentru stabilirea salariului de bazd
minim brut pe lard, garantat in plat6;
In conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) gi art. 38 alin 2lit. c , art. 40 din Legea
cadru nr. 15312017, cu modif,rcirile gi completdrile ulterioare, respectiv prin inmulliiea
coeficinetului din anexa IX cu salariul minim brut pe lard, garantat in plat[ in vigoare;
tn conformitate cu Legea nr.273/2006 privind fininlele publice locale, cu modific6rile qi
completdrile ulterioare , ale art.III alin. (1) Ei alin. (2) din O.U.G. nr. 6312010 pentru modificarea
9i completarea Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, .u modihcarile gi
completdrile ulterioare;
Vdz6nd art. 34 alin. (1) din Legea nr. 39312004 privind Statutul ale;ilor locali, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) qi alin. (9) din Legeaadministra{iei publice
locale
ry.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioaie;
In temeiul afi.45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administratiei publice locale
nr. 1512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE
Art" 1. - incepdnd cu data de 1 ianuarie 2018 pentru participarea la lucrdrile Consiliului

local, indiferent de num6rul acestora, consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei
in cuantum de 380 lei, reprezentAnd 5%o din
indemnizafia primarului.
Art.2. - (1) Indemnizalia lunard prevdzutd, in articolul I se acordd pentru participarea la
nimim o qedinfd a Consiliului local, convocatd conform prevederilor Legii nr. 2l5l2OOl privind
administralia publicd local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Pentru participarea la qedinlele comisiilor de specialitate, nu se acordd indemnizalii
suplimentare fa!5 de indemniza[iaprevdzutd in articolul nr. 1 din prezentahotdrdre.
Moacqa beneficieazd de o indemnizalie brutd lunard

Art.3.-

Cu aducere la indeplinire a prezentei hotdr6ri se insdrcineazdprimarul comunei
Moacga qi Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Moacqa.

Moacqa, la 29 decembrie 2017 .

PRE$EDINTE DE $EDINT

Molnfr Arpfd

Contrasemneazd
Secretar
Fiiliip-Fuer M. Zelinda
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