ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 61/29.11.2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
Local al comunei Breaza, judetul Buzau
Consiliul Local al Comunei Breaza, Județul Buzău
Având în vedere :
 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza – domnul Adrian
Drugă înregistrată la nr. 1576/21.03.2018;
 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 1629/23.03.2018;
 Prevederile O.G. nr. 35/2002, privind
aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata
,modificata si completata prin Legea nr. 673/2002;
 Prevederile art. 40 si anexa nr. VIII din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completarile si
modificarile ulterioare;
 Prevederile
art. 36 alin. (3) lit. “a” din Legea nr. 215/2001
privind
administratia publica locala, republicata, cu completările și modificările
ulterioare;
 Prevederile art. 58-59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata;
 H.C.L. nr. 107/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza brute
lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
U.A.T. Comuna Breaza incepand cu 01.01.2018.
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind Administrația publică
locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se modifica art. 98 din H.C.L. nr. 61/29.11.2012 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local
al comunei Breaza, judetul Buzau, si va avvea urmatorul cuprins:
„(1) Pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de
specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, cu excepţia
viceprimarului.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participă
la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi, incepand
cu data de 01 ianuarie 2018, în cuantum de 9.5% din indemnizatia lunara a
primarului.
(3) Plata se va face numai pentru sedintele ordinare, nu si pentru sedintele
comisiilor pe domenii.

(4) Calculul indemnizatiei se realizeaza de functionarul public cu atributii
de contabil, in baza prezentei consilierilor locali la sedinte centralizate de catre
secretarul comunei.
(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se
efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au
făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi
delegatului sătesc.”
Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator
prevederile H.C.L. nr. 61/29.11.2012.
Art.3. Secretarul comunei Breaza va comunica celor interesați prezenta
hotărâre.
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BREAZA 26.04.2018
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta
din data de 26.04.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de
9 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in
functie si 9 consilieri prezenti la sedinta.

