
             R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

       CONSILIUL LOCAL                                                                     

     

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 100/2019  

pentru  modificarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 137/2015 privind 

aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al  

Consiliului Local al Municipiului Brad  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

         Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 98/11573/11.07.2019 și  

REFERATUL DE APROBARE  nr. 97/11572/11.07.2019 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 

privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Brad; 

 Ținând cont de raportul compartimentului  de specialitate nr. 99/11532/11.07.2019, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul nr. 85/11569/15.07.2019 al comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor;  

 În conformitate cu prevederile art. 212 alin. 1 - 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, art.139 alin.1  și  ale art. 

196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 11 

alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I. – Se aprobă modificarea art. 96  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.  

137/2015, modificat prin art. I din Hotărârea Consiliului Local nr.  99/2017, astfel încât va 

avea următorul conținut: 

   ”Art. 96 (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de 

specialitate, consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie 

lunară. Primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene 

nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe. 

      (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care 

participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, 

respectiv consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 

10% din indemnizaţia lunară a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, 

în condiţiile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a 

autorităţii deliberative. 

 



 

 

    (3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la 

indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi 

o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii. 

    (4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se 

efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale.” 

      Art. II .  – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile  art. 

I și art. II din Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2017.” 

            Art. III. – Celelalte articole din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 

137/2015 rămân neschimbate. 

           Art. IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Secretarul Municipiului Brad și Compartimentul Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

 Art. VII. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

Art.  VIII.  –  Prezenta hotărâre se comunică: 

    -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

    -  Primarului Municipiului Brad; 

                           -  Secretarului Municipiului Brad; 

      -  Compartimentului Resurse Umane; 

      -  domnilor/doamnelor consilieri locali. 

                         
 

 

 

Brad, 18.07.2019 

 

 

                                                                                                                            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               SECRETAR 

          ANCUȚA FLORENTINA MIHEȚ                                               CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 8 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 14 voturi “pentru” 

 
 


