
 

ROMANIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNEI BATRANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.11/2019 

 

privind modificarea art.2 din HCL nr.19/2017  privind modificarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Batrana  aprobat prin HCL nr.33/2015 şi stabilirea 

indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilieri locali pentru participarea la şedinţele 

Consiliului Local 

 

Consiliul Local al comunei Batrana întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.05.2019 

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Batrana nr. 36/03.05.2019  

prin care se propune modificarea art.2 din HCL nr.19/2017  privind modificarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Batrana  aprobat prin HCL nr.33/2015 şi 

stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilieri locali pentru participarea la 

şedinţele Consiliului Local . 

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.10/03.05.2019  privind modificarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Batrana  aprobat prin HCL 

nr.33/2015 şi stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilieri locali pentru 

participarea la şedinţele Consiliului Local ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu. 

Avand in vedere referatul cu nr.38/13.05.2019 al compartimentului financiar contabil-

juridic precum si avizul favorabil cu nr.602/29.05.2019 al comisiei de specialitate din cadrul 

consiliului local Batrana. 
     Tinand cont de prevederile Ordonanţei  Guvernului României nr.35/ 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea 

nr. 673/2002; 

     Avand in vedere prevederilor art.34 din  Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu 

modificările şi completările ulterioare precum si prevederile  art.13  şi art.40 şi ale anexei IX, din 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
    In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată   cu modificările si completările ulterioare;  

    În temeiul prevederilor art. 36 alin.2.lit.(a) coroborat cu alin.3 lit.(a) şi ale art.45 alin.1  si art. 115 

alin. 1 lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. – Se aproba modifcarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.19/2017,care va 

avea urmatorul continut: 

 

 “Art.2. În perioada 1 iunie 2019-31 decembrie 2021, indemnizaţia de şedinţă de care 

beneficiază consilierii locali pentru participarea la  numărul maxim de şedinţe,o şedinţă ordinară de 

consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună, se stabileşte în cuantum de  8% din indemnizaţia 

lunară a primarului.“ 

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Batrina nr.19/2017 raman 

nemodificate. 

 

Art.III. – Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii 

nr.554/2004privind contenciosul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 



 

Art.IV.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul 

Hunedoara,primarului si secretarului comunei Batrana .compartimentului financiar contabil –

juridic si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei comunei Batrana 

 

 

Batrina la 29 mai 2019 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA 

        Pascotesc Viorel                                                                                  Secretar, 

                                                                                                        Barb Camelia Cosmina 

 

 

 Hotarare adoptata in data de 29 mai 2019 prin sistemul de vot deschis,cu 8 voturi 

pentru,niciunul impotriva. 

 


