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H O T Ă R Â R E A 

NR.74/2019 

privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la 

ședințele Consiliului local oraș Teiuș și ale comisiilor de specialitate ale acestuia 

 

 

 

 

    Consiliul local al oraşului Teiuş, judetul Alba, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 25 

septembrie 2019, şedinţă publică. 

     Luând în dezbatere: 

     -proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea 

consilierilor locali la ședințele Consiliului local oraș Teiuș și ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia 

    -referatul de aprobare nr.12310/11.09.2019  la  proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului 

indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului local oraș Teiuș și 

ale comisiilor de specialitate ale acestuia 

    -raportul nr. 12359/12.09.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  oras Teius ; 

     -avizele nr.12908/23.09.2019,12775/20.09.2019,12749/19.09.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

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

publice ; 

    -prevederile art.129 alin.1,art.212 alin.1.alin.3 coroborat cu art.136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

    In temeiul prevederilor art.139,alin.1 si art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

                  Art.1.(1)Pentru participarea la ședintele consiliului local oraș Teiuș și ale comisiilor de 

specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Primarului si viceprimarului 

orașului Teiuș nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe. 

                            (2)Indemnizația lunară pentru participarea consilierilor locali la ședințele ordinare 

ori la ședințele extraordinare ale Consiliului local oraș Teiuș și ale comisiilor de specialitate ale 

acestuia se stabilește în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului orașului Teiuș,stabilită 

în conformitate cu prevederile legale. 
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        (3)Indemnizația lunară stabilită conform alin.2 se acordă consilierilor locali doar dacă 

participă la cel puțin o ședință a Consiliului local oraș Teius și o ședință a comisiei de specialitate, pe 

lună, desfașurate în condițiile legii. 

                   (4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza exclusiv din 

veniturile secțiunii de funcționare din bugetul orașului Teiuș. 

                  Art.2.La data adoptării prezentei hotărâri prevederile art.93 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului local oraș Teiuș  aprobat prin Hotărârea Consiliului local oraș 

Teiuș nr.58/2016,precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea. 

                  Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în 

termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

           Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba , 

- Primarului orașului Teiuș, 

- serviciului buget finanțe 

                    -     dosar ședință,dosar hotărâri. 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate.                                

 

 

 

                                                                         Teiuş, 25 septembrie 2019 

 

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR            

                    Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                      Jr.BARA MARIA 
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