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H O T A R A R E nr. 141120.07.2017

PRMND MODIFICAREA HOTARARII NR. 757/20.09,2076 PRMND
APROBAREA REGULAMENTTTLUI DE ORGANIZARE S.T FUNCTIONARE A

CONSILIULUI LOCAL SANTANA PENTRU MANDATUL 2076-2020

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA
AvAnd in vedere :

- Proiect de hotarare initiat de catte dl. Primar Tomuta Daniel Sorin

- Referat de specialitate Sas Vi.orica - secretar al orasului Santana

- Art. 40 din Legea 1,53/201.7 privind salaizarea personalului plant din fonduri publice

- Prevederile Legii 393/2004 pdvind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile

ulterioare
- Prevederile Regulamentlrlui din 30 iunie ianuarie 2002, CADRU de orgatizarc si

funcrionare a consiliilor locale, publicat in Monitorul Oficial nr. 90 din 2 februaie 2002-

O.G.35/2002 modificata si completata cu Legea 673/2002
1n temeiul art.45 airn. 1 drn Legea 215l2001privind administratia publica locala, republicata

cu modificarile si completarile ulterioare

HoTAnA$TE:

Art. 1 Se modifica Hotararca Consiliului Local m. 1.57 /20.09.201,6 privind aptobarca

Regulamentului de orgatizarc si functionare al Consiliulur Local Santana pentru mandatul

2016-2020, afi. 96 capitolul VIII, astfel:

- pentnr parttciparea la lucrarile consiliului si a1e comisiilor de specialitate, consilierii au

dreptnl la o indemruzatie de sedinta;

- indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare si ale

comisiilor de specialitate va fi in cuanfum de 10o/o din indemnizatfalunara a primarului;
- numanrl maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemrizatia pottivit alin. (2), este

de o sedinta ordinara de consiliu si 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna;

- plata indemnizatiilor prevazute la alin. (2)-(3) se efectueaza exclusive din veniturile proprii
ale bugenrlur 1ocal;

- consilierii au dreptul Ia decontarea cheltuielilor pe carc le-au facut in exercitarea mandanrlui,

in condrtiile legii;
- prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.

Art. 2 Cu ducere la indeplinire a prezerrtei hotirAri se incredinteazd. prtnarul orasului

Santana domnul Tomuta Daniel.
Art. 3 Prezenta se comunicd cu:

- Institutia Prefecrului -Judetul Arad
- Consi.lienlor locali
- Primarul orasului Santana ,

- Ditectiei economice din cadrul Primariei Santana



- Persoan e {rzice si iuridice prin afisaj

PRE$E,DINTE DE $EDINTA,

PUIA SILVIU CATALIN

/t -".

,"''A"u,u,
l

SECRqTARUL ORASULU I SANTANA
'iurist SAS VIORICA

..- '--\r '>-'- -
!.{i

/ t!
iv\/


