ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA ZIMBOR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NT,29

i

din 31 iulie 2017
completarea
Regulamentului
de Organizare gi Funclionare al
Privind
Consiliului Local al Comunei Zimbor

Consiliul local al comunei Zimbor,judetul Salaj, intrunit in gedinli ordinard de lucru, in
exercitarea atribuliilor sale legale;
Avdnd in vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Zimbor nr.2153 din 25.07.2017 privind
completarea Regulamentului de Organizare gi Funclionare al Consiliului Local al Comunei Zimbor ;
- Avizul nr. 2154 din 25.07.2017 a Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei
Zimbor gi de Raportul nr.2155 din 25.07.2017 al Compartimentului de specialitate al primiriei
comuneiZimbor;
- prevederile Legii 67312002 privind aprobarea Ordonanlei Guvernului nr.3S12OO2 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru db organizare gifunclionare a consiliilor locale;
- prevederile Legii 39312004 privind Statutul alegilor locali;
- prevederile art. 40 din Legea nr.15312017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice
- prevederile art. 36, alin. 3, lit ,,a" din Legea nr.21512001 privind administralia publici
locali, republicatd, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
In temeiul prevederilor arL.45 alin.(1) din Legea nr.215l2OOl privind administralia publicd
locali, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.
;

HOTARA$TE:

Art. 1. Se completeazd art.61 (1) din Regulamentul de Organizare gi Funclionare al
Consiliului Local alComunei Zimbor, aprobat conform anexei la HotirArea Coniiliului local nr.4T
din 26 septembrie 2016, cu un nou aliniat care va avea urmdtorur cuprins:
,,(1'1. Prin derogare de la prevederile alin. (1) gi alin. (2), in perioada 1 iulie ZO17-31
decembrie 2021, indemnizatia maximd lunard de care beneficiazd consilierii locali pentru
participarea la numdrul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunard a primarului
comunei, exclusive majoririle prevdzute de lege"
Art.2. Celelalte prevederi ale HotirArii Consiliului Local Zimbor nr.47 din 26 septembrie 2016
rimdn neschimbate.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se incredinleazd primarul comuneiZimbor
Art.4. Prezenta hotdr6re se comunicd cu:
- Institutia Prefectului jud. Sdlaj.
- Primarul comunei Zimbor.
- membrii Consiliului localZimbor
- Cetitenii comunei Zimbor, prin afigare.
- Dosar hotdriri.
CONTRASEMNEAZA

