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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.6/2020 
 
 
 

privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul 
Consiliul Local al comunei Zăbala 

 
 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 ianuarie 2020, 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr.377/17.01.2020, împreună 
cu proiectul de hotărâre, privind stabilirea cuantumului indemizației lunare a consilierilor 
locali din cadrul Consiliului Local al comunei Zăbala 
 Văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului și 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.  (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), 1003,5 lei 
- 6, 66% din indemnizația primarului, pentru două ședințe, 668 lei 
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- 3, 33% din indemnizația primarului, pentru o ședință, 334 lei 
Art. 2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. primar, prin 

aparatul de specialitate. 
 
 
Zăbala, la 30 ianuarie 2020 
 
 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                 HARAI LÓRÁNT    
               Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 
 


