
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                                            
NR.2228/17.03.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Z ăbala nr.6/2020 
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul 

Consiliul Local al comunei Zăbala 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, întrunit în şedinta sa ordinară din data de …….. martie 2020, 
 -analizând Referatul de aprobare al Primarului nr.2227/17.03.2020, împreună cu proiectul 
de hotărâre, privind stabilirea cuantumului indemizației lunare a consilierilor locali din cadrul 
Consiliului Local al comunei Zăbala, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
 -având în vedere prevederile H.G. nr.935/13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului 
minim brut pe țară garantat în plată. 
 -având în vedere prevederil art.38 alin.(3) și art.40 din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  
 -În temeiul, art.129 din CodulAdministrativ. 
 -În temeiul, art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se modifică hotărârea Consiliului Local Zăbala nr 6/2020 privind stabilirea cuantumului 
indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliul Local al comunei Zăbala. 

 
Se modifică articolul 1 care va avea următorul cuprins: 
 
“ (1) Se aprobă indemnizația lunară de ședință pentru consilierii Consiliului local al 

comunei Zăbala, de maxim 10% din indemnizația lunară a primarului, exclusiv majorările 
prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice. 

(2) Indemnizația lunară de ședință se va acorda astfel: 
- 10% din indemnizația primarului pentru numărul maxim de ședințe desfășurate în luna 

respectivă (3 ședințe/lună) 
- 6, 66% din indemnizația primarului, pentru două ședințe,  
- 3, 33% din indemnizația primarului, pentru o ședință, “ 

Art.2.  – Restul articolelor din hotărârea Consiliului Local Zăbala nr.6/2020 privind stabilirea 
cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliul Local al comunei 
Zăbala, rămân neschimbate. 

 
 Zăbala,  ………martie 2020. 
   
               INIŢIATOR,                                                                   AVIZAT, 
               PRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL,  
            Fejér Levente                           Barabás Réka 


