ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020
H O T Ă R Â R E A NR. 38
PRIVIND : stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului
Local Boisoara

Consiliul local al Comunei Boisoara,întrunit în şedinţa ordinara din data
de 11.10.2016 , la care participa un numar de 8 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Vazand ca prin HCL Boisoara nr. 16 din 07.09.2016 ,dl. Consilier
Baciu Emil a fost ales presedinte de sedinta.
Luand in dezbatere expunerea de motive nr. 2579/29.09.2016 a
primarului comunei Boisoara prin care se propune stabilirea indemnizatiei
de sedinta pentru membrii Consiliului Local Boisoara ;
Tinand cont de raportul de specialitate al secretarului UAT Boisoara,
inregistrat sub nr. 2579 din 29.09.2016;
Avand in vedere raportul comun al comisiilor de specialitate pentru :
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,bugetfinante,administrarea domeniului public si privat al
localitatii,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si
comert ;
- Comisia pentru invatamant,culte,sanatate,cultura,protectia
sociala,activitati sportive si de agrement ;
- Comisia pentru administratia publica locala ,juridica,apararea ordinii si
linistii publice ,a drepturilor cetatenilor ,prin care se propune adoptarea
proiectul de hotarare;
Avand in vedere:
Prevederile HCL nr.3/27.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al
comunei Boisoara;
Prevederile OG 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a Consiliului local, aprobată prin Legea 673/2002;
Prevederile art.34 alin.2 si alin.3 din Legea 393/2004 privind Statutul
alesilor locali cu modificări si completări ulterioare;

In temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificări si
completări ulterioare, Consiliul Local Boisoara cu un numar de 8 voturi
pentru din totalul de 9 , adopta urmatoarea :
HOTARARE
Art.1: Indemnizatia de sedintă pentru consilierii locali care participă la
sedintele ordinare ale Consiliului local si ale comisiilor de specialitate va fi
in cuantum de 5 % din indemnizatia lunară a primarului comunei Boisoara.
Art.2: Numarul maxim de sedinte pentru care se acordă indemnizatia este de
1 sedintă ordinară si 1 sedinte de comisii de specialitate pe lună.
Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcinează compartimentul
financiar contabilitate .
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