
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Bunesti 
JUDEŢUL VÂLCEA 

HOTĂRÂREA NR 14 
Privitor la: stabilirea indemnizaţiei de şedinţa la care au dreptul 

consilierii locali pentru participarea la şedinţe. 

Consiliul local Bunesti judettul Vâlcea .intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.mai 2013 
la care participa un nr de 10 din 11 in funcţie 

Vazand ca prin hotărârea nr 13/2013 domnul ILIE MIHAI a fost ales preşedinte de şedinţa 
pe o perioada de trei luni(mai, iunie,iulie) 

Luând in dezbatere : 
Expunerea de motive intocmita de Primarul Comunei Bunesti domnul Radi Viorel prin 

care propune stabilirea indemnizaţiei de şedinţa la care au dreptul consilierii locali pentru 
participarea la şedinţe înregistrata sub nr 2604/16.05.2013. 

Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr 2605/16.05.2013 prin care se 
propune stabilirea indemnizaţiei de şedinţa la care au dreptul consilierii locali pentru 
participarea la şedinţe. 

Având in vedere raportul comisiei de specialitate al Consiliului local ,de programe de 
dezvoltare ec.sociale ,buget finanţe ,administrarea domeniului public si privat al comunei 
Bunesti,agricultura ,gospodărire comunala .protecţia mediului si comerţ înregistrat sub nr 
2695 din 22.05.2013. 

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre 
înregistrat sub nr 2701/22.05. 2013 întocmit de secretarul comunei. 
Având in vedere prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local 
al Comunei Bunesti; 

In conformitate cu prevederile art 51 alin 5 din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice 
locale republicata cu modificările si complectarile ulterioare .coroborat cu prevederile art 34 
din legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,cu modificările si complectarile 
ulterioare. 

In temeiul art 115 alin 1 ,art 45 alin 1 din Legea nr 215/2001 privind Administraţia publica 
locala .republicata cu un nr de 10 voturi din 11 adopta următoarea: 

HOTĂRÂRE 
Art.l(l) Incepind cu data de 1 mai 2013 .indemnizaţia de şedinţa la care au dreptul consilierii 
locali ai Comunei Bunesti.jud. Vâlcea se stabileşte astfel: 

Pentru participarea la şedinţe de consiliu indemnizaţia va fi in cuantum de 5% din 
indemnizaţia lunara a primarului Comunei Bunesrti. 
Pentru participarea la şedinţele comisiilor de specialitate indemnizaţia va fi in cuantum 
de 5 % din indemnizaţia lunara a primarului Comunei Bunesti. 

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia potrivit alin (1) 
este de o şedinţa de consiliu si doua şedinţe de comisii de specialitate pe luna. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de compartimentul buget -
finanţe. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului comunei 
Bunesti si va fi comunicata : 

-Instituriei Prefectului. 
-D-lui Primr 
Compartimentului buget finanţe. 

Preşedinte de sedinta Contrasemnează - secretar 


