
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Șaru Dornei nr. 10 din 28.02.2017, referitoare la ”aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Șaru Dornei, județul Suceava”

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară azi, 06.08.2017, 
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 4858 din 26.06.2017, a primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava ;
- referatul nr. 5338 din 20.07.2017, întocmit de  secretarul comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;
-  raportul  de  avizare  nr.  5644  din  03.08.2017  ,  al  comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală,  protecţia  mediului,  turism,  servicii  şi  comerţ a  Consiliului  local  al  comunei  Șaru  Dornei,  jud.
Suceava;

- raportul de avizare nr. 5642 din 02.08.2017, al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii  a Consiliului local al comunei
Șaru Dornei, jud. Suceava;

-  raportul  de avizare nr.  5704 din  04.08.2017,  al  comisiei  pentru administraţie  publică  locală,
juridică şi  de disciplină, amenajarea teritoriului  şi  urbanism, apărarea ordinii  şi  liniştii  publice, a drepturilor
cetăţenilor a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

-  prevederile  art.  40  din  Legea  -  cadru  nr.  153  din  28  iunie  2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-  prevederile  Legii  nr.  393/2004  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

-  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  35/2002  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a” şi alin. (3) lit."a", ale art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin.
(1)  lit.  “b”  din  Legea  nr.215/2001-  Legea  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se modifică art. 67 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local
al comunei Șaru Dornei, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.02.2017 și va
avea următorul cuprins:

”Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și
ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului comunei”.

Art. 2. Celelalte articole din H.C.L. Șaru Dornei nr.  10 din 28.02.2017, rămân neschimbate.
Art.3. Primarul  comunei,  prin  compartimentele  de  specialitate  va  aduce  la  îndeplinire  prevederile

prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,              Contrasemnează,
    Secretar,

                                       Ovidiu-Dumitru LOSTUN                                        Negrea Ştefan 
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