ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
H O TĂ RAR E
privind aprobarea modificării art.95 din Regulamanetul de organizare şi Funcţionare a Consiliului
Local Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/29.07. 2016
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice care reglementează modul de stabilire a indemnizaţiei maxime lunare de care
beneficiază consilieri locali pentru participarea la şedinţele consiliului local.
Luând în considerare referatul nr.7930/25.08.2017 înaintat de Cozea Dan în calitate de secretar al
UAT oraş Huedin, privind necesitatea corelării acestor reglementări noi aduse privind modul de stabilire a
indemnizaţiei consilierilor locali pentru participarea la şedinţele consiliului local.
Ținând seama de prevederile art. 16, alin. 2 şi art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, respectiv art. 36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.a, şi art. 45 din legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă modificarea art.95 din Regulamanetul de organizare şi Funcţionare a Consiliului
Local Huedin, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 66/29.07. 2016 astfel:


în perioada 1 iulie 2017 - 31.12.2021 indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii

locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a
primarului.
 celelalte dispoziţii prevăzute la art. 95 anexă la H.C.L nr. 66/29.07. 2016 rămân în vigoare mai
puţin cele referitoare la procentul de acordare a îndemnizaţiei corespunzătoare participării la şedinteţe de
consiliu / comisie organizate.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
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