ROMANN
Jude{ul Mureg
Consiliul Local al Oragului lernut
545100, Piata 1 Decembrie't918, nr.9, Jud. Mureq
Tel: {0265} 471410, Fax: {02651 471376
E-mail : iernut@cjmures.ro

norAnAnnl Nn. rzusr.oz.zorz
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
Iernut
Consiliul Local al oraqului Iernut, intrunit in qedin!6 ordinar6 de lucru in data de
31.07.2017:
Avdnd in vedere Referatul nr. 16554124.07.2017 al Compartimentului Juridic din cadrul
Oraqului Iernut;
JinAnd cont de prevederile H.C.L. nr. 19117.07.2008 privind Regulamentul de
organizare gi func{ionare a Consiliului Local lernut;
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea - cadru nr. 153128.06.2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Inbaza Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicf,;
Jin6nd cont de anunlul nr. 14873126.06.2017 privind dezbaterea publicd, precum Ei
minuta dezbaterii publice nr. | 507 9 129 .06.2011 ;
In temeiul prevederilor art.36 alin. (9), art. 45. alin. (1) din Legea nr.27512001privind
administratia publicd locald, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:
Art. 1. Se aprobd modificarea art. 79 alin. (2) din Regulamentul de organizare ;i
.func{ionare a Consiliului Local lernut, si va avea urmdtorul conlinut: "indemniza(ia de
sedintii pentru membrii consiliului core participii la ;edin(ele consiliului qi ale comisiilor de
speciulitute va fi in cuantum de 4% din indemnizalia lunurd a primorului oraqului lernut

pentru participarea la qedintele ordinare, 3'% din indemnizalia lunard a primarului
ora;ului lernut pentru participarea la primu comisie de specialitate ;i 3% pentru
participareu la a doua comisie de specialitateu.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri, se incredinleazd primarul oraEului
Iernut prin Compartimentul Juridic qi Serviciul Buget-Finan{e din cadrul Oraqului Iernut.
Un exemplar din prezenta hotardre se comunicd:
- Instituliei Prefectului - Judelul Mureq;
- Primarului oragului Iernut;
- CompartimentuluiJuridic;
- ServiciuluiBuget-Finanfe;
- Spre afi;are
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 12 consilieri din totalul de

l4 consilieri ai Consiliului Local Iernut

