
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la aprobarea modificării Hot ărârii Consiliului Local  nr. 51 din 30.09.2016 cu 
privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local 

al comunei Vînători Neamţ 
  

Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3157  din 24.07.2017 

al secretarului comunei prin care solicită Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ 
aprobarea: ,,modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Vînători Neamţ”;  

dând citire: H.C.L.  nr. 51 din 30.09.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ;  

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv:  
• art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
• art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;  
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

• O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 
funcţionare a consiliilor locale;  

• Legea nr. 673/2002 privind aprobarea  O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea  
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 36 alin. 3 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 



 
Art. 1 .  Se aprobă modificarea art. 102 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei  Vînători Neamţ, după cum urmeaza: 
 (1) În perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, pentru participarea la şedinţele 
ordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali primesc o 
indemnizaţie de maxim 10 % din indemnizaţia primarului, exclusiv majorările prevăzute la 
art. 16 alin. 2 din Legea nr.153/2017. 
 
(2)Numarul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este: 

- 1  şedinta ordinara/ lunar – -5% 
- 1 şedinţă de comisie/lunar -- 5% 
 
  Art.2  Toate celelalte prevederile ale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ rămân în vigoare. 
 
Art.3 .Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 
 

Nr.61 
Din 31.07.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   12 
   Pentru  :     12 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                 

 
 
 
  

 


