CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDE UL ARAD

Avizat
o isia de spe ialitate

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.
Din data de __________________
cu privire la modificarea art. 64 alin. 1 pct. 7 al HCL Livada nr. 86/2008 , privind
apro area Regula e tului de orga izare și fu țio are al Co siliului lo al Livada
Co siliul lo al al o u ei Livada, jude ul Arad
Având în vedere:
- expunerea de motive
- prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
perso alului plătit di fo duri pu li e
- prevederile art. 36 alin. 3 lit. a , di Legea
/
a ad i istra iei
pu li e lo ale, repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare
- prevederile art.
ali . di Legea r. 9 /
privi d Statutul aleșilor
locali
I te eiul art. di Legea r.
/
a ad i istra iei pu li e lo ale,
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. unic : Se odifi ă o ți utul art. 64 alin. 1 pct. 7 HCL Livada nr. 86 din
data de 25 septembrie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de
orga izare și fu țio are a Co siliului lo al Livada , județul Arad, și are va avea
ur ătorul o ți ut :
-” Inde izația axi ă lu ară de are e efi iază o silierii lo ali
pe tru parti iparea la u ărul axi de ședi țe este de % di i de izația
lu ară a pri arului și se va plati pe tru o si gură ședi ța de o siliul lo al pe

lu ă o travaloarea ua tu ului de _____% di i de izația pri arului , iar
pe tru o sedi ța a o isiei de spe ialitate o travaloarea de _____% di
i de izația pri arului î li ita a axi a două ședi țe de o isii pe lu ă .”
Se o u i ă u:
- I stitu ia Prefe tului Jude ului Arad
- Primarul comunei Livada , jud. Arad
- Co pari etul o ta iliate di adrul Pri ăriei o u ei Livada

I ițiator de proie t
Bimbo Iosif

Co trase ează
secretar
Ră ă el Io ela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGETFINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER
HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
cu privire la modificarea art. 64 alin. 1 pct. 7 al HCL Livada nr. 86/2008 , privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Livada

Di partea o isiei

ai sus a i tite au fost preze i:

dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie
dna.FLORINCU A ALEXANDRINA –secretar
dl. TĂR AN NELU –membru
dl. TEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru
dl.PĂIU AN NICU-SIMION – membru
dl.AUREL BĂLA -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la modificarea art. 64 alin. 1
pct. 7 al HCL Livada nr. 86/2008 , privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului local Livada, hotărâre care se
avizează_______________________.

Preşedi te
Șer Milito

Secretar
Flori uța Alexa dri a

