
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL COTOFENII DIN FATA

VA

HOTARARE NR. 33
privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru

participarea la sedintele Consiliului Local Co{ofenii din Fa{i qi

ale comisiilor de specialitate

Consiliul Local al comunei Colofenii din Fa!6, judeful Dolj, intrunit in qedin{a

extraordinard din 19 noiembie 2019 ,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. 4993113.11.2019 al primarului comunei
Colofenii din Fa{6, raportul de specialitate nr. 4995114.11.2019 gi rapoartele de avizare al
comisiilor de specialitate, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri qi

cheltuieli pe anul 2019;
in conformitate cu prevederile art. 212 din O.U.G .nr.5712019 privind Codul

Administrativ qi cu prevederile art. 40 din Legea nr. 15312017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art.l29, alin.(l), art.l39, alin.(3), lit. a), art. 133, alin.(2), lit. a) , art.154,
alin.(l) qi art.196, alin.(l), lit. a) din Ordonanla de Urgenld a Guvernuluinr.57l2019 privind
Codul administrativ:

HOTARA$TE:
Art. 1. (1) Pentru participarea la qedintele Consiliului Local al comunei Cofofenii din

FafI si ale comisiilor de specialitateo consilierii locali, au dreptul la o indemnizatie lunara.
(2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali care participala sedintele

ordinare ori la sedintele extraordinare ale Consiliului local Cofofenii din Fafd si ale
comisiilor de specialitate este in cuantum de I0% din indemnizatia lunara a primarului
comunei Cofofenii din Faf6.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizatiahnaru doar daca participa la
cel putin o sedinta a Consiliului local al comunei Co{ofenii din Fa!6 si o sedinta a comisiei de
specialitate, pe luna, desfasurate in conditiile legii.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza
exclusiv din veniturile sectiunii de functionare din bugetul unitatii administrativ-teritoriale
Co{ofenii din Faf6.

Art,2. - Primarul comunei CoJofenii din Fa!d, judeful Dolj impreund cu aparatul de
specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdriri.

Prezenta hotdrdre a fost adoptati cu respectarea prevederilor art.l39 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul adminislrytiv, astfel :

Nr. total consilieri infunqie /{, Voturi : - pentru /f
Nr. total consiliei pr"""4i -77- - impotriv--a___-_

?-.."." DATA z 19.11.2019
i\:\

fNV \ Contrasemneazi secretar general

W
Nr. total consilieri absenti - ablineri €


