
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

HOTARAREA

privind modilicarea Hotdrdrii Consiliutui Local nr. 61/2016, privind aprobarea Regulamentului
de organizare qifunclionare al Consiliului Local al Comunei $tefon cel Mare

Consiliul Local al Comunei $tefan cel Mare' judeful Neamt'
Analizdnd expunerea de motive a primarului comunei, d-nul Sorin Ouatu, inregistrata sub nr.

4192122.08.2017, prin care se propune modificarea Hotararii Consiliuluilui local nr. 61/2016 privind

aprobarea Regulamentuiui de organizare gi functionare a Consiliului Local al comunei $tefan cel

Mare;
prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice;' 
in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr. 39312004, privind Statutul aleqilor

locali, cu modificirile qi completdrile ulterioare, afi.64 din Legea nr' 24/2000, privind normele de

tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatii qi ale art. 2 din Ordonanla

Guvernului rc. 3512002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a

consiliilor locale, aprobata prin Legea n. 673 12002;

in temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) $i art. 45 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1), lit. b) din

Legea nr. 215/2OOl privind administralia publicd locald, republicatd cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;

IIOTARASTE

Art.l.- Se modificd art.76, din Anexa la Hot[rArea Consiliului Local nr. 61/2016, privind

aprobarea Regulamenhrlui de orgarizare gi Ihnclionare a Consiliului Local al comunei $tefan cel

Mare, prin introducerea alineahrlui (5), care va aYea urmdtorul continut: ,, Prin derogare de la
prevederile alin.(2), in perioada l iulie20lT - 3l decembrie 202l, indemtizalia maxim[ lunar6 de care

Leneficiazd consilierii locali pentru participarea la num5rul maxim de gedinte este de 10% din

indemnizalia lunar6 a primarului ' "
Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotir5ri se insarcineazi primarul

comunei Stefan cel Mare si Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a

acestuia.
Art.3.- Prezenta hotdrire va fi comunicat[ persoanelor qi institutiilor interesate prin grija

secretarului comunei $tefan cel Mare.
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