ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSA]\I
CONSILIUL LOCAL

PROIECT'DE HOTARARE
privind modificarea Regulamentului de organizare qi func{ionare al Consiliului Local
al Municipiului Botoqani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,
analizdnd propunerea domnului primar CAtAlin Mugurel Flutur privind moclificarea
Regulamentului de organizare gi funclionare al Consiliului Local al Municipiului tBotogani,
vdzdnd raportul de specialitate al Aparatului Permanent al Consiliului Local,
precum gi raportul de avizare al comisiei de specialitate a (lonsiliului local,

in

conformitate cu prevederile Ordonanlei nr.3512002 pentru aprrobarea
Regulamentului de organizare gi functionare a consiliului local, ale Legii n'r.:5212003
privind transparenta decizionald in administralia publicii, a prevederilor Legii 393/2004
privind Statutul aleqilor locali, a Legii nr. 144121.05.2007 privind infiinfarea, orgernizarea gi
funcJionarea A.N.l., art.40 din Legea-cadru nr. l53l20l?' privind salarizarea personalului
plitit din fonduri publice gi ale Legii nr.21512001, republicat6, cu modiliicdrile gi
completdri le ulterioare,

in temeiul prevederilor arl45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.
in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 123 din 20 fi:bruarie

21512001, republicati
200'1, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare,

uorAnAgrn:

Art.l

Art. 111 alin. (2) din Anexa la HCL

nr.5712008, se modific6 gri va avea

urmdtorul cuprins:
,,ART. I I I (2) Indemnizalia de qedinld pentru membrii consiliului care participd la
gedintele ordinare ale consiliului gi ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pdnd la
l0% din indemnizalia lunard a primarului."

Art. 2. Primarul Municipiului Elotogani, prin aparatul de specialitate gi Consiliul
local al Municipiului Botogani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr€lri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier, Mihail Gabriel Tinasi

Botogani,3l iulie 2017
Nr.

CONTRASEMNEI\ZiA,
Siecretar, Oana Gina Georgescu

Consiliul Local al municipiului Botogani
Aparatul Permanent al Consiliului Local
Nr.tiLrt
J-i 's
2017

I t

;:--

Raport de specialitate
la proiectul de hotirire privind modificarea Regul:lmentului de organizare qi
funcfionare al consiliului Local al Municipiului Botoqani

Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali. cu modificdrile gi complet6rile

ulterioare, stipuleazd cd pentru participarea

la lucririle gedinlelor qi ale comisiiilor

de

specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizalie de gedintd.

Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea 39312004 potrivit cdruia
indemnizalia acordatS membrilor consiliu,lui local pentru prarticiparea la
Eedinlele ordinare

ale consiliului Ei ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pdni la
indemnizalia lunard a primarului, in perioada

I iulie

li

%o din

2017-31 decembrie 2021, indemnizatia

maximd lunard de care beneficiazi consilierii locali pentru participarea la numirul maxim
de qedinle este de pAna la 10oh din indemnizalia lunard a primarului, exclusiv rnajordrile
prevdzrute la aft.16 alin, (2).

in aceste condilii
proiectuf ui de hotardre

se impune modificarea HCL

nr.

5712008 qi propunern acloptarea

in forma prezenatl.

Sef Serviiiu Resurse Umane

Artia Dumitrescu

Inspector de specialitate
Diana A,ndreea Iacob
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