
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 99/2021
Privind modificarea cuantumului indemnizației de ședință acordată

consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2021,
Având în  vedere  raportul  de  avizare  a  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului şi avizul secretarului general al
comunei Valea Crişului, 

În baza şi în executarea dispoziţiilor:
- Art  212  alin  (1)  –  (5)  din  O.U.G  nr  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu

modificările şi completările ulterioare,
- Art  40  din Legea  nr  153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri

publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art  58 alin (1), art 59 şi art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de

tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Având în vedere:
-  Dispoziţia  primarului  comunei  Valea  Crişului  nr  169/2021  prin  care  s-a  stabilit
indemnizaţia lunară brută a primarului comunei Valea Crişului începând cu data de 1 ianuarie
2022.
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  7/2019  privind  stabilirea
cuantumului indemnizaţiei de şedinţă acordată consilierilor locali din cadrul Consiliului Local
al comunei Valea Crişului

În temeiul dispoziţiilor art 129 alin (1), alin (14) lit ”a”, art 136, art 139 şi art 196 alin (1)
lit  ”a” din  O.U.G nr  57/2019 privind Codul  Administrativ,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, consilierii locali din cadrul Consiliului
Local al comunei Valea Crişului vor beneficia de o indemnizaţie lunară brută în cuantum de
416  lei,  reprezentând  5%  din  indemnizaţia  primarului,  pentru  participarea  la  lucrările
consiliului local, indiferent de numărul acestora.



Art.  2.  Indemnizaţia  prevăzută  la  art.  1  se  acordă pentru  participarea  la  minim o
şedinţă a Consiliului Local al comunei Valea Crişului şi o şedinţă a comisiei de specialitate,
desfăşurate în condiţiile legii.  

Art.3.  Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului,  judeţul  Covasna şi  Compartimentul financiar-contabil,  impozite şi
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 22.12.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

       ÖRDÖG Róbert                                                               PANAITE Ana-Diana


