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HOTĂRÂREA NR. 56
din 22 Decembrie 2022

Privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii locali din
cadrul Consiliului Local al Comunei Ciclova Română 

        Consiliul Local al Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Având în vedere: 
Referatul de aprobare al primarului împreună cu proiectul de hotărâre privind

stabilirea cuantumului indemizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului
Local al comunei Ciclova Romana ;
 Raportul  compartimentului  de resort din cadrul aparatului  de specialitate al
primarului și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

Prevederile art. 129 alin. (1) și ale art. 212 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Prevederile  art.  38  alin.  (3)  și  art.  40  din  Legea  nr.  153/2017  privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1 – Se aprobă acordarea indemnizației lunare pentru consilierii locali din
cadrul  Consiliului  Local al  Comunei  Ciclova Română, în cuantum de pana la 10% din
indemnizația lunară a Primarului Comunei Ciclova Română. 

Art.2 – Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare prevăzută la articolul 1, doar
dacă participă la cel puţin o şedinţă a Consiliului Local al Comunei Ciclova Română şi o
şedinţă a comisiei de specialitate din care fac parte, pe lună, desfășurate în condițiile
legii. 

Art.3 –  Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 



Art.4  – Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
împuterniceşte primarul comunei Ciclova Romana. 

Art.5 –  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea
la îndeplinire a prevederilor sale.

    Presedinte de sedinta                    Contrasemneaza pentru legalitate
     Vuc Nicolae-Cosmin                            p. Secretar general  

     Becker Veronica


