
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
       

H O T A R A R E 
privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali 

 
  Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
  -expunerea de motive a viceprimarului comunei,inregistrata sub 

nr.237/2017; 
  -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 

inregistrat sub nr.238/2017; 
  -raportul compatimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat sub nr.239/2017; 
  -Hotararea Consiliului local Sapoca nr.17/2017 privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli,a bugetului de venituri si cheltuieli din subventii pe 
anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018 - 2020, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

  -prevederile art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice. 

  In temeiul art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 
  Art.1.- Incepand cu data de 01 iulie 2017,se stabileste ca indemnizatia lunara 

a consilierilor locali, pentru participarea la numarul maxim de sedinte, sa fie in 
procent de 9 % din indemnizatia cuvenita pentru functia de primar comuna intre 
3.001 si 5.000 de locuitori,dupa cum urmeaza: 

  -pentru participarea la una sedinta – 3 %; 
  -pentru participarea la una sedinta in comisia pe domeniu de specialitate  

– 3 %; 
  -pentru participarea la a doua sedinta in comisia pe domeniu de specialitate  
    - 3%; 
  Art.2.- Ordonatorul principal de credite va aduce la indeplinire prezenta 

hotarare,prin compartimentul de specialitate,iar secretarul comunei o va aduce la 
cunostinta publica si o va comunica Institutiei Prefectului judetului Buzau,pentru 
controlul de legalitate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BADEA NICOLAE 

 
     Nr. 58                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Săpoca, 27 IULIE 2017                                                                      SECRETAR, 
                                                                                                    Maria-Tania Barchizeanu 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din 
data de 27.07.2017 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administraíei publice locare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un 
număr de 9 voturi pentru, 0 abțineri 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în 
funcție și  9 consilieri prezenți la ședință. 
 


