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    HOTĂRÂREA  NR .  67 /2020 
privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul  

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 
  

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în ședință ordinară în data de             
26 noiembrie 2020;  
  
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 5/137 /2020; 
-Raportul de specialitate comun al secretarului comunei Gălăuțaș și Compartimentului 

contabilitate nr.  5/138//2020,  prin care se propune stabilirea cuantumului indemnizației maxime 
lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Gălăuțaș pentru 
participarea la ședințe;  

-prevederile art. 13 alin. (1), anexa nr. IX, punctul C, nr. crt. 16 din Legea nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și 
ale  H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată;  

 -prevederile art. 212 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Luând în considerare: 

-Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 433 din 29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 
condițiilor legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, începând cu data de 28 
octombrie 2020 ; 

-HCL nr.66/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local Gălăuțaș;  

- Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

  -Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/173/2020, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, 
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/172/2020, comisia 
de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 
6/171/2020 ;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1,  art. 139 alin.1 şi art. 196 alin. (1) lit. a),  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
ART.1. (1) Pentru participarea la ședințele Consiliului Local al comunei Gălăuțaș și ale 

comisiilor de specialitate,  consilierii locali au dreptul  la o indemnizație lunară. 
(2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la 

ședințele extraordinare ale Consiliului Local al comunei Gălăuțaș și ale comisiilor de specialitate este 
în cuantum de 10% din indemnizația lunară a  aprimarului comunei Gălăuțaș. 

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o 
ședință a autorității deliberative și la o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în 
condițiile legii.  
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(4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2) se efectuează exclusiv din 
veniturile secțiunii de funcționare din bugetul unității administrativ -teritoriale a comunei Gălăuțaș. 

Art.2. Începând cu data prezentei, prevederile referitoare la stabilirea indemnizației lunare de 
care beneficiază consilierii locali ai comunei Gălăuțaș aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
72/30.08.2019 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Gălăuțaș, 
și de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al unităţii 
administrativ- teritoriale în termenul legal prevăzut de lege: Instituției Prefectului judeţului Harghita, 
primarului comunei,  compartimentului contabilitate și adusă la cunoștință publică în condițiile legii. 
 

Gălăuțaș, la 26 noiembrie 2020 
 

  
   

  Președinte de ședință,                              Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                      Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                          ………………………     
    Ioan ȚĂRAN                  Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


