
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea art.l al HCL nr.47 din 28.07.2017 privind indemnizaţia de şedinţă 

pentru participarea consilierilor la şedinţele consiliului local al comunei Coşna

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.257 din 14.01.2019 a primarului comunei Coşna, raportul 

nr.258 din 14.01.2019 al secretarului comunei Coşna, raportul de avizare al comisiei pentru 
comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.485 din 23.01.2019;

Având în vedere prevederile:
- art.34 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- art.16 alin.2 şi art.40 din Legea n r.l53/2017 Lege - cadru privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice;
-O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare;
-în temeiul prevederilor art.36 alin.9, art.45 şi art.l 15 alin.l litera”b” din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.I .l.S e  aprobă modificarea art.1 al HCL nr.47 din 28.07.2017 privind indemnizaţia de 
şedinţă pentru participarea consilierilor locali din cadrul consiliului local al comunei Coşna, la 
şedinţele ordinare şi ale comisiilor de specialitate, în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a 
primarului comunei Coşna.

2.1ndemnizaţia lunară precizată la art.l, se va acorda pentru participarea acestora la o şedinţă 
ordinară a Consiliului local şi Ia 1- 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

3.Procentul stabilit la alin.l va fi împărţit după cum urmează:
-pentru participarea la şedinţa ordinară 8%;
-pentru participarea la una şedinţă a comisiei pe domenii 1%;
-pentru participarea la a doua şedinţă în comisia pe domenii de specialitate 1%; 
Ârt.2.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut 

de lege persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.
Ârt.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi îndeplinite de compartimentul financiar contabil 

din aparatul de specialitate al primarului comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEIV1NEAZA, 
Secretarul comunei,

lana


