ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR.13/2021
cu privire la stabilirea cuantumului indemnizației lunare
de care beneficiază consilierii locali, începând cu luna ianuarie 2021.
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data
28.01.2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcție (16).
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru pentru programe de dezvoltare
economică - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, servicii publice şi comerţ, şi juridică şi pentru administraţia publică locală
apărarea ordinii publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase, și avizul de legalitate dat de secretarul orașului,
În conformitate cu prevederile:
- art. 212 alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.40 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.I din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25
din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a”, art. 139 alin. (1),
art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” a - consilieri și “abțineri” a consilieri,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – (1) Începând cu 1 ianuarie 2021 se aprobă indemnizația lunară de
ședință pentru consilierii locali ai orașului Covasna, de 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) Indemnizatia lunară de ședință se va acorda astfel:
- o ședință ordinară sau extraordinară a consiliului local, 6,5%
- o ședință a comisiilor de specialitate, indiferent dacă respectivul consilier
face parte din 2 sau mai multe comisii, 3,5%
Art. 2 - Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația de
consilier este de 2 (două) ședințe, cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o
şedinţă a comisiei de specialitate.
Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L.
nr.9/2019.
Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Primarul
oraşului Covasna, prin aparatul de specialitate.
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