ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 103
din 31 iulie 2017
Privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a
consilierilor locali ai Comunei Tureni
Consiliul Local al Comunei Tureni , Judeţul Cluj,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017,
Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului Comunei Tureni, expunerea de motive, raportul de
avizare al compartimentului de resort.
Ţinând seama de prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fondurile publice, coroborate cu cele ale art. 51, alin 5 şi 7 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale şi
cu cele ale art. 34 alin 1, alin 3 şi alin 5 din Legea 393 / 2004 privind statutul aleşilor locali.
Potrivit dispoziţiilor art. 36, 39 alin 1 şi 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E :
Art.1. Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei consilierilor locali ai Comunei Tureni, raportat la indemnizaţia
lunară a Primarului, astfel:
- 3% pentru participarea la o şedinţă a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
- 6% pentru participarea la două şedinţe a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
- 4 % pentru participarea la o şedinţă ordinară a Consiliului Local Tureni
Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tureni.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege către :
-

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni
BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ
Publicat pe site-ul Comunei Tureni

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
8
Nr. consilieri prezenţi = 8
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

