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HOTĂRÂREA Nr.76 
 din 26 iulie 2017 

  

 privind aprobarea  nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru 

participarea la ședințele Consiliului Local Socodor 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ 

LA DATA DE 26 IULIE 2017 

       Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.2466/21.07.2017   privind     

aprobarea  nivelului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la 

ședințele Consiliului Local Socodor; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.2467/21.07.2017; 

- prevederile HCL 74 din 26 iulie 2017 privind bugetul local, rectificat în luna iulie 2017; 

- prevederile art. 40 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

   Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie. 

    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.b), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: În perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021, indemnizaţia lunară de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia 

lunară a primarului Comunei Socodor, exceptând majorarea de 25% care poate fi acordată acestuia 

pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. Indemnizaţia se 

acordă proporţional cu numărul şedinţelor la care participă consilierii locali. 

 

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează contabilul șef din aparatul 

primarului comunei Socodor. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, biroului contabilitate, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  
       

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

        MUREȘAN ADRIAN MARIUS                         CRIŞAN GHEORGHE 
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