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HOTĂRÂREA NR. 85 / 2020 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii 

locali, membrii Consiliului Local al comunei Sândominic 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 22 

decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 211/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 5922/2020, 

raportul de specialitate prezentată de secretarul general al comunei Sândominic nr. 

5923/2020; 

 

Ținând cont de avizul Comisiei de activități economico-financiare; 

 

În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„a”, art.139 alin.(1) lit.„a” și art. 212 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se stabileşte indemnizaţia lunară membrilor Consiliului Local al comunei 

Sândominic, pentru participarea la şedinţele ordinare, ședințele extraordinare ale 

Consiliului local Sândominic şi ale Comisiilor de specialitate ale acestuia, în cuantum de 

10 % din indemnizaţia lunară a primarului. 
           (2) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel 

puțin o ședință a Consiliului local Sândominic pe lună, în condițiile legii. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic prin Biroul financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, Biroului 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţul Harghita în vederea verificării legalității. 

 

 

Sândominic, la 22 decembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Albert Alfonz-Pál                            Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


