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H O T Ă R Â R E 
privind  stabilirea cuantumului  indemnizaţiei    lunare de care beneficiează 

consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea  la sedintele consiliului si ale 

comisiilor de specialitate 

              

 
             Având în vedere   prevederile  art.129 alin.(1)  și ale   art. 212 din  O.U.G .nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;  

             Văzând   Referatul de aprobare nr. 23225 din 02.12.2020  al Primarului Comunei Bărcăneşti  

prin care se propune stabilirea cuantumului  indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali din 

cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea la sedinte; 

Luând act de : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Barcanesti nr.23.225 din 02.12.2020 la  Proiectul de 

hotarâre  privind  stabilirea cuantumului indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii 

locali  din cadrul Consiliului Local Bărcăneşti pentru participarea la sedintele consiliului şi ale comisiilor 

de specialitate ; 

-  Raportul de specialitate comun nr.23.236/ 02.12.2020 al  Secretarului general al comunei si Serviciului 

Financiar Contabil  prin care se propune aprobarea Proiectului de hotarâre  privind  stabilirea 

cuantumului indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali  din cadrul Consiliului 

Local Bărcăneşti pentru participarea la sedintele consiliului şi ale comisiilor de specialitate nr.23.236/ 

02.12.2020   ; 

-avizul secretarului  general al comunei Bărcăneşti nr.23.239/02.12.2020 ; 

-avizele favorabile ale   comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale Consiliului Local al comunei 

Bărcănești;  

 

         În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 
 

 
Art. 1.-  (1) Pentru participarea la ședințele Consiliului Local al comunei Bărcănești si ale 

comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul la o indemnizație lunară. 

                  (2)  Indemnizația lunara pentru consilierii locali care participa la ședințele ordinare ori 

la ședințele extraordinare ale Consiliului local Bărcănești  si ale comisiilor de specialitate este în cuantum 

de  10% din indemnizatia lunara a primarului. 
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                   (3)  Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunara doar dacă participa la cel puțin 

o ședința a Consiliului local al comunei Bărcănești  și o ședința a comisiei de specialitate, pe luna, 

desfașurate in condițiile legii. 

             (4)  Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza exclusiv 

din veniturile sectiunii de functionare din bugetul unitatii administrativ-teritoriale comuna Bărcănești . 

 

 Art. 2 .- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Bărcăneşti, 

judetul Prahova si de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar 

hotararea va fi comunicata  persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul unitatii administrativ- 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                            Gheorghe –Daniel Apostol  

 

 

 

 

 
                                     Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al   comunei                                                                                                              

                                                                                                            Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bărcăneşti,   23.12.2020 

       Nr. 57 

 

 

 

 

Nr.consilieri in functie 
       

14 ;  Nr.consilieri prezenti 12     ;   Nr.voturi pentru  12       Nr. voturi 

impotriva     0  ;  Nr. voturi abtinere         0. 

Sistem vot : deschis 


