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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU  
COMUNA PUIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 

HOTĂRÂRE  
 privind modificarea  Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local Puiești, județul Buzău aprobat prin H.C.L. Puiești 
nr.32/11.07.2016 

 
 

 Consiliul local al comunei Puieşti  , judeţul Buzău întrunit în ședință 
ordinară în ziua de 31.07.2017 

 Având în vedere :  
§ expunerea de motive a primarului comunei Puieşti înregistrată la nr. 

187/2017  ; 
§ raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.188/2017 
§ rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local 
§ prevederile OG nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.673/2002 

§ prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  în 
administrația publică cu modificările și comletările ulterioare  

§ prevederile art.34, alin. (1) și (3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare , 

§ art. 1, art.6, art.7, art.13, art.38 ,alin. (2), lit. ”c” și art.40 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

§ prevederile  art.59-61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

§ prevederile H.C.L. Puiești nr.32/11.07.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, 
județul Buzău  

§ Prevederile art.36, alin.(1), alin.(2) ,lit. ”a”, alin.(3), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală  ,republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 Art.94 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Puiești, aprobat prin H.C.L. Puiești nr.32/11.07.2016 se 
modifică  și va avea următorul cuprins: ”Indemnizația maximă lunară de 
care beneficiază consilierii locali pentru participarea la lucrările Consiliului 
local și ale comisiilor de specialitate ale consiliului este de 10% din 
indemnizația lunară a primarului.” 

Art.2 Prevederile art.(1) se aplică începând cu lucrările consiliului și ale 
comisiilor de specialitate din luna iulie 2017. 

Art.3 Biroul buget-contabilitate, impozite și taxe  locale , resurse umane și 
salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.4 Secretarul comunei va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei 
hotărâri și va comunica (Instituției Prefectului , Primarului comunei,)  
persoanelor și instituțiilor interesate . 

 
 
   
      Președinte de ședință,                            Contrasemnează, 
           Consilier Local,                  Secretar, 
             Dîrjan Irinel                 Voicu Vali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.36 PUIEȘTI-BUZĂU 31 IULIE 2017 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
31.07.2017 cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice 
locale , ( R2) , cu un număr de 10 voturi ”pentru” , 1 ”abțineri” și 0 voturi ”împotrivă”  , din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință 
 
 
 
 


