
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea   Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local  
al comunei Aluniş, judeţul Prahova 

 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară 
 
    Având în vedere: 
-        Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr.650 din 04.02.2019; 
-        Raportul de specialitate nr. 651 din 04.02.2019  întocmit de secretarul comunei ; 
-        Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Aluniş; 

- art.34, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art.40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- art.36, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată; 
 În temeiul art. 115, alin.(l), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, coroborat cu art.2 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1.-  Se aprobă modificarea  art.57, alin.(1) din Anexa la H.C.L. nr. 45/04 iulie 2016 
referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al 
comunei Aluniş, care va avea următorul conținut: 
 ”Art.57.(1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, 
consilierii au dreptul la o indemnizație lunară. 
- în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021 indemnizația maxima lunară, de care 
beneficiază consilierii locali, pentru participarea la numărul maxim de ședințe, este de 10% din 
indemnizația lunară a Primarului. 
- Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o ședință de 
consiliu și 2(doua) ședințe de comisii de specialitate pe lună, iar ponderea acesteia va fi de 50% 
pentru ședința de Consiliu și câte 25% pentru ședințele de Comisie”. 

Art.2. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate  
       al Primarului  comunei Aluniş; 
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
       Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei; 
-      Altor persoane  şi instituţii interesate. 
 

Adoptată astăzi, 28 februarie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           
                PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
                        Ion-Marius Radu 
                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   Secretar, 
                  Marilena Constantinoiu 
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