
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A   Nr.   6/2014 
privind modificarea indemnizatiei de sedinta la care au dreptul  

consilierii locali pentru participarea la sedinte 
 

Luând act de: 
a) expunerea de motive a grupului de  consilieri locali  din  cadrul  Consiliului  Local al 

comunei Muntenii de Sus, în calitatea lor de iniţiatori, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Muntenii de Sus;   

c) raportul Comisiei  de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul consiliului local al comunei 
Muntenii de Sus; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 34, alin. (1), (2), (3)  si (5) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul  alesilor  locali, 

cu modificarile si completarile  ulterioare; 
- art.51, alin.(5) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  
în temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) si (2) lit “d”, art. 45 şi cel al art. 115 alin. (1) lit. 

“b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

        Art.1- (1)- Incepând cu luna Februarie 2014, indemnizaţia de şedinţă la care au dreptul  
consilierii locali ai comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, se stabileste astfel: 

a) pentru participarea la şedinţele ordinare, extraordinare sau de indată, indemnizatia va fi în 
cuantum de  3,5% din indemnizaţia lunară de incadrare a primarului comunei Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui;  

b) pentru participarea la şedinţele comisiilor de specialitate indemnizaţia va fi in cuantum de  
3,5% din indemnizaţia lunara de incadrare a primarului comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui;  

                   (2)- Numarul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit 
alin.(1) este de o şedinţă ordinară, extraordinară sau de îndată de consiliu si o sedinta de comisie 
de specialitate pe luna.                  

        Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la indeplinire de compartimentul 
financiar-contabil.  
   Art.3. – Se abroga Hotararea nr. 3 din 18  ianuarie 2013 privind stabilirea indemnizatiei 
de sedinta la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la sedinte. 

       Art.4. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus şi prefectului 
judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei si Consiliului 
Local Muntenii de Sus, judetul Vaslui.                            Muntenii  de Sus,  17  ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         
       EUGEN BIRSAN               SECRETARUL COMUNEI  

Contrasemneaza: 

     (cu exercitare temporara de atributii), 
Red./Dact. B.M.           MONICA  BURGHELEA 
Ex.5 
Ds. A5/2014 


