
HOTĂRÂREA NR.151  
 

PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ CONSILIERII 
LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU 

PARTICIPAREA LA ŞEDINŢELE ORDINARE ALE CONSILIULUI ŞI ALE COMISIILOR DE 
SPECIALITATE 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

27.07.2017, legal constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază 

consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru participarea la 
şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
19145/21.07.2017 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat sub  
nr. 19146/21.07.2017; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată, cu modificările şi 

completările; 
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
În temeiul art. 36 alin. (2), lit.a), alin. (4) lit. a) şi alin. (9), art. 45 alin. (1), (2) şi (6),  

art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru participarea la şedinţele ordinare ale consiliului şi 
ale comisiilor de specialitate în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a Primarului Municipiului 
Tulcea, stabilită pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021. 

Art.2 Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia, potrivit art. (1), este de 
o şedinţă ordinară de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună. 

Art.3 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
se modifică în mod corespunzător.  

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economică şi Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 
Municipiului Tulcea. 

ART.5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
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