
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL       LOCAL    AL  COMUNEI  LIVEZI  

                                                                          H O T A R A R E  

                                Nr.   24    din 31. 07.2017                                        

                      Privind  stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali din cadrul Consiliului  
local al comunei Livezi , judetul Bacau . 

                     Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara la data  de  31.07.2017 

                     Analizând  expunerea de motive nr. 3808   din  27.07.2017 a   Viceprimarului comunei  Livezi , d-nul  
Ichim  Sorin    prin care se  propune stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali din 
cadrul Consiliului  local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  : 

                    In baza   raportul  compartimentului de specialitate nr. 3807    din  27.07.2017; 

                    Văzând avizul Comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Livezi  ; 

                    Ţinând seama de prevederile art..40 din Legea 153/2017 privind salarizarea  personalului platit din 
fonduri publice , prevederile art.  34(3)  din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali; 

                     În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

                                                     H O T A R A S T E :  

                           Art.1.-Se aproba indemnizatia   consilierilor locali pentru participarea la lucrarile Consiliului local  
al comunei Livezi , judetul Bacau   si ale comisiilor de specialitate in cuantum de 10 % din indemnizatia primarului 
comunei  Livezi , exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. 2 din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. Cu data prezentei  Hotarari se modifica  art. 56 din  Anexa  la  Hotararea 
Consiliului local Livezi  nr. 23 din 30.06.2017 privind” aprobarea noului Regulament de organizare si functionare  
a Consiliului local  al comunei  LIVEZI, judetul Bacau  “  .   

                           Art.2.-Numarul maxim de sedinte pentru care se acorda indemnizatia este o sedinta de consiliu si 
1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna. 

                          Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare. 

                         Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei  Livezi , judetul Bacau  

                         Art. 5. -Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – Judetul Bacau, Primarului 
comunei Livezi  , Compartimentului  Bugete  , contabilitate , venituri   va fi adusa  la cunostinta  publica   , si va fi 
afisata pe site-ul institutiei. 

PRESEDINTE  DE SEDINTA                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

CONSILIER                     SECRETAR 

 MOCOI  DORINEL – VALENTIN                                              NEICA  EUSEBIU  

 

     Hotararea  a fost  adoptata  adoptata  cu cvorumul  necesar  ,   unanimitate     de voturi ,    13    consilieri  
prezenti  din 15   alesi  si validati    ,     13    voturi    voturi pentru  . 


