
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 


COMUNA CINDE$TI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
privind modificarea Regulamentului de organizare 

~i functionare a Consiliului local CTnde~ti 

Consiliullocal al comunei CTnde~ti , judetul Neamt ; 
Vazand referatul primarului comunei Cinde~ti privind necesitatea modificarii Regulamentului 

de organizare ~i functionare a consiliului local, aprobat prin Hotararea nr. 44/2016 ,Tn concordanta 
cu evenimentele legislative survenite de la adoptarea acestuia, precum ~i proiectul de hotarare 
initiat in acest sens,avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale consiliului ; 

Avand Tn vedere prevederile : 
- Legii nr. 3931 2004 privind Statutul ale~ilor locali, cu modifidkile ~i completarile ulterioare; 
- art.40 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice ; 
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

HOTARA~TE: 

Art.1: Se modlfica art. 73 din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului local 
CTndesti , acesta urmand a avea urmatorul continut :, , 

(1) Pentru participarea la ~edintele consiliului local ~i ale comisiilor de specialitate consilierul 
local are dreptulla 0 indemnizatie de ~edint~ ; 

(2) In perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care 
beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de ~edinte este de 10% din 
indemnizatia lunara a primarului ; 

(3) Numarul maxim de ~edinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (2) , este 
de 0 ~edinta de consiliu ~i 1 - 2 ~edinte de comisH de specialitate pe luna. 

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) ~i (3) se efectueaza exclusiv din 
veniturile proprii ale bugetului local. 

(5) Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare ~i plata cheltuielilor de transport ~i 
de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului. 

Art.2 : Secretarul comunei CTnde~ti va comunica ~i Tnainta prezenta hotarare institutiilor ~i 
persoanelor interesate. 

Pre~edinte de ~e . 
P 

----"--~ Avizat pentru legalitate, 
Se tar, 

GTrbea-T r u Du . u 
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