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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.46.
Din data de 25.07.2017.

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
local al comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor
sale :









Având în vedere:
expunerea de motive nr.7964/24.07.2017 a primarului comunei Crasna;
raportul compartimentului de specialitate nr.7965/24.07.2017;
avizul comsiei de specialitate al consiliului local;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările aduse prin Legea nr. 249/2006;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
prevederile art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
prevederile art.36 alin.(2) lit. “a” coroborat cu 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
HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se completează art.79 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consililului local al comunei Crasna, judeţul Sălaj, aprobată conform anexei la Hotărârea
consiliului local Crasna nr.74/05.07.2016, și va avea următorul cuprins:
”(2)1(1) Prin derogare de la prevederile alin.(1) și alin.(2), în perioada 1 iulie 2017 - 31
decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru
participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a primarului
comunei, exclusiv majorările prevăzute de lege.
(2)Indemnizația de ședință se va acorda proporțional cu numărul maxim de ședințe.”
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii consiliului local Crasna nr.74/05.07.2016 rămîn
neschimbate.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Crasna.
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-

Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ;
Primarul comunei Crasna ;
Consilierii locali ai comunei Crasna ;
Secretarul comunei ;
Site: www.primariacrasna.ro;
Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pop Aurel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Lazar Veturia

