
 

 
R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815   
 

 HOTĂRÂREA NR. 34/2017 
- din 31.07.2017 –  
 

              Privitor la : Aprobarea indemnizaţiei maxime lunare, de care beneficiază consilierii locali ai 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni. 
 
             Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.07.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
            Văzând că dl. consilier PUCHIN MARIN, a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru lunile iulie, 
august şi septembrie 2017; 
 
            AVÂND în vedere: 
           Expunerea de motive nr. 2470/25.07.2017, prezentată de d-nul. primar Bocşaru Cosmin, şi proiectul 
de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;  
           Raportul de specialitate nr. 2485/25.07.2017 prezentat de Compartimentul Contabilitate; 
          Avizul comisiilor de specialitate  a consiliului local care propune adoptarea proiectului de hotărâre şi 
raportul nr. 2552/31.07.2017, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei; 
          În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea - cadru  privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice nr. 153/2017, ale art. 34 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin .(4) lit. a) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare 
         În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi 115 alin. 1 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 9 voturi „pentru” adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 
  Art.1. Începând cu data de  01.07.2017 se aprobă indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază 
consilierii locali ai Consiliului Local al comunei Lăcusteni, în procent de 10. % din indemnizaţia primarului 
comunei Lăcusteni. 

Art.2.  Numărul maxim de şedinţe, pentru care se poate acorda indemnizaţia prevăzută la art. 1, este de: 
- 1 şedinţă ordinară; 
- 1-2 şedinţe de comisii de specialitate. 

Art.3. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin compartimentul 
contabilitate, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire. 

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Serviciul Juridic-
Controlul Legalităţii Actelor, consilierilor locali, Compartimentului contabilitate şi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului comunei Lăcusteni. 

 
                 Lăcusteni 31.07.2017 

       
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          Contrasemnează, 
                  PUCHIN MARIN                  SECRETAR,  
                                    BRĂNESCU  ADRIAN               
 
       


	HOTĂRÂREA NR. 34/2017

