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CONSILIUL LOCAL COTOFENTI DIN FATA

VA

HoTARARE NR. /L
stabilirea cuantumului procentului avut in vedere la calculul iit6niratiei lunare de care beneficiaza

consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului Local Co{ofenii din Fa{5
si ale comisiilor de specialitate

Consiliul Local al comunei Colofenii din Fa{d, judelul Dolj, intrunit in qedinJa ordinari din
31 martie 2021, ora 9:00, la sediul Consiliului Local CoJofenii din Fa{d;

r\vdnd in vedere referatul de aprobare nr.973115.03.2021 al primarului comunei Co{ofenii
din Fa!d, Raportul de specialitate nr. 914115.03.2021 al Compartimentului Juridic-Resurse lJmane
q i al C o^rnp artimentului F inanciar- C ontab il itate ;

In conformitate cu prevederile art. 2I2 din O.U.G .nr.5712019 privind Codul Administrativ qi
cu prevederile art.40 din Legea nr. 15312017 privind salafizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile si completarile qi complet[rile ulterioare,

inbaza prevederilor art. 6I, aIin,. (5) coroborate cu prevederile arl-.28, alin. (4),lit. h) din
Anexa '.2 la Ordinul nr. 251202I pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii
adminisl;rativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local,

'r/' dzdnd av izele comi s iilor de sp ecialitate,
intemeiul art.I2g,alin.(1), art.l3g,alin.(3),lit. i), art. !33,alin.(1), art.l54,atin.(1) qi art.196,

alin.(1), lit. a) din Ordonan{a de UrgenJd a Guvernuldnr.57l20l9 privind Codul administrativ;

HOTARA$TE:
l\rt. 1. (1) Se stabileqte cuantumului procentului ("a") avut in vedere la calculul indemnizaliei

lunare de care benefrciazi consilierii locali ai comunei Co{ofenii din Fa{6 pentnr participarea la
gedinfele Consiliului Local al comunei Cofofenii din Fafd qi la qedinfele comisiilor de specialitate, la
nivelul dte l0% din indemnizalia lunard a primarului comunei Colofenii din Fa{d.

(2) Formula de calcul a indemnizaliei lunare pentru consilierii locali care participa la
sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este:

|lL: llYo x IP x (0,65 x PCLA{SCL+ 0,35 x PCSA{SCS).
iunde ,,1L" este indemnizatia lunara pentru consilierul local; ,,o" este procentul de I0% din

indemniz'qtia lunara a primorului (IP) stabilit de consiliul local; ,,lP " este indemnizatia lunara a primarului,'
,,PCL" e,ste numarul de participari ale consilierului local la sedintele consiliului local din luna respectiva,'
,,PCS" e.ste numarul de participari ale consilierului local lo sedintele comisiilor de spe,cialitate din care
face parte din luno respectiva; ,,NSCL" reprezinta numarul sedintelor ordinare si extraordinare ale
consiliultti local din luna respectivo; ,,NSCS" reprezinta numarul sedintelor comisiilor dle specialitate din
care face parte consilierul local din lunq respectiva.

Art.2. - Primarul comunei Colofenii din Fa{i, judeful
specialitrlte, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirdri.

PRII$EDINTE DE $EDINT
CNNCU CONSTANTIN CONTRASEMNEAZA.

Secretar General
Nutu E)91ra Claudlia' / J// .f

U/'M,,
Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanta de Urgentl a Guvernului nr.5712019 privind

Codul administrativ,astfel : ,t tr
Nr. total consilieri in funcfie t,l Voturi : - pentru .//
Nr. total consiliei prezenli' -Tf- - impotriva -

Dolj impreund cu aparatul de

DATA z 31.03.2021

Nr. total consilieri absenti - abtineri -


