
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 76/2017 

privind  stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna ,întrunit în ședința sa 
ordinară din data de 6 septembrie 2017, 

Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind propunerea de stabilire a indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali,  
raportul compartimentului de specialitate şi rapoartul comisiei de specialitate, întocmită în acest 
sens, 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 40 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 
- art. 34 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. - (1). Se aprobă indemnizația lunară de ședință pentru consilierii Consiliului local al 

municipiului Târgu Secuiesc, de maxim 10 % din indemnizația lunară a primarului, exclusiv 
majorările prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea nr.153/2017  privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice.  

   (2). Indemnizația lunară de ședință se va acorda astfel: 
- 10 % pentru numărul maxim de ședințe ( o ședință de consiliu și două       ședințe 
de comisie de specialitate) 
- 6,66 % pentru două ședințe ( o ședință de consiliu și o ședință de comisie de   
specialitate ) 
- 3,33 % pentru o ședință de consiliu                                     

Art. 2. – Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația de consilier este de 
o ședință de consiliu și 1 – 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună. 

Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va ocupa Primarul 
municipiului Târgu Secuiesc și inspectorii cu atribuții în domeniul resurselor umane . 

 
Târgu Secuiesc, la 6 septembrie 2017 
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