
        R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

        

                                                 H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 99/2017   

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. 91/164/21.07.2017 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr 90/165/21.07.2017 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 ; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 101/526/31.07.2017, 

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice precum și ale art.53 coroborat cu art. 51 alin 5 și alin.6 

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit.,,a”, art. 45 alin.2 lit.a  şi ale art. 49 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată 

precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I. – Se aprobă modificarea art. 96 alin.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 

nr.  137/2015, astfel încât va avea următorul conținut: 

  ”Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-

31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali 

pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia 

lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2 din Legea 153/2017 “. 

Art. II. – Se aprobă modificarea  art. 96 alin.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 137/2015, astfel încât va avea următorul conținut:” 

„Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o 

ședință ordinară de consiliu pe lună (4% din indemnizația primarului)  și  două ședințe de 

comisii de specialitate pe lună (câte 3% din indemnizația primarului pentru fiecare 

ședință)”. 

Art. III. – Se aprobă completarea art. 66 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 

137/2015, cu încă un aliniat astfel încât va avea următorul conținut:” 

„ Delegații sătești vor fi invitați în mod  obligatoriu la ședințele consiliului local. 

Delegatul sătesc  va fi ascultat asupra problemei care vizează satul respectiv și va participa 

la vot, votul având caracter consultativ. Pentru participarea la şedinţele 



consiliului local delegatul sătesc primeşte o indemnizaţie de 3,5% 

din indemnizația primarului”. 

Art. IV– Odată cu intrarea în vigoare a prezentei se abrogă prevederile  art. 28 alin.5 

și alin.6  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015. 

             Art. V. – Celelalte articole ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 

rămân neschimbate. 

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

Compartimentul Resurse Umane .  

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; 

                       - domnilor delegați sătești. 

                         

 

 

 

                                          Brad, 31.07.2017     

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                                    Vasile Podaru                                                                          Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru” 

 


