
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38 

pentru modificarea art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 35/29.07.2016 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 26 iulie 2017; 

 Având în vedere: 

- referatul și proiectul de hotărâre ale Primarului Comunei Răducăneni, înregistrate sub nr. 5073/RG/2017, 

prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 

35/29.07.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 5180/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

5101/RG/2017; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 ART. I 

 Art. 79 din Anexa la Hotărârea nr. 35/29.07.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni, se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 79 - Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, 

consilierii au dreptul la o indemnizaţie. 
Indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul 

maxim de şedinţe este de 10% din indemnizația lunară a primarului.   

Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este de o şedinţă de consiliu 

şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună. Pentru participarea la o singură ședință pe lună, 
consilierii locali beneficiază de o indemnizație de 5% din indemnizația lunară a primarului, iar pentru 

participarea la minim 2 ședințe pe lună, consilierii locali beneficiază de o indemnizație de 10% din 

indemnizația lunară a primarului.  

 Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în 

condiţiile legii.” 

 ART. II 

 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iulie 2017. 

 (2) Primarul va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre persoanelor interesate, precum 

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 26 iulie 2017. 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                 Consilier local 

 

                         BOTEZATU NECULAI 
                                                                                                            Contrasemnează 

                                                                                                                                                                 Secretar comună 

 

                                                                                                                                                                 Bumbaru Cătălin 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 13 dintre cei 15 consilieri locali aflați în funcție ai Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni.     


