
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E  

 privind aprobarea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali 

pentru participarea la şedinţe 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 

373/CLM/18.07.2017, prin care se propune aprobarea indemnizaţiei lunare de care 
beneficiază consilierii locali pentru participarea la şedinţe; 

- raportul Direcţiei Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea 
Calităţii, CFP, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 19.004/17.07.2017; 

 - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetăţenilor a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală, republicată, cu completările ulterioare;  

-   prevederile art. 34, alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
             Art.1.– Se aprobă indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali 
pentru participarea la şedinţe în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a 
primarului în condiţiile participării la o şedinţă de consiliu şi la minim o şedinţă de 
comisie de specialitate pe lună, în perioada 1 iulie 2017 - 31decembrie 2021. 

Art.2.– Prevederile cap. IV, secţiunea 1 „Drepturile şi obligaţiile consilierilor 
locali”, art. 98, alin. (1) din H.C.L. nr. 92/2012 pentru aprobarea Regulamentului de 



organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică în 
mod corespunzător. 
    Art.3.– Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Resurse 
Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calităţii, CFP, Serviciul Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, şi Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Serviciul Financiar Contabil, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Ţepeluş Laurenţiu - Cristinel 

 
 
 
 
 
 

 
                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                               Roxelana Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 27 iulie 2017 
Nr. 213 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 27 iulie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 
număr de 14 voturi pentru, 1 abţinere şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 21consilieri prezenţi la şedinţă. 


