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    HOTĂRÂREA 
              nr. 82 din 31.07.2017  

- privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local 
al comunei Vama Buzăului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale 

comisiilor de specialitate 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2017; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, raportul întocmit 
de compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
 Cunoscând prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice;   
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1: Se stabilește cuantumul indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de 
specialitate, în procent de 4% din indemnizația Primarului comunei Vama Buzăului. 

 
 Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului nr. 9 din 27.07.2016 - privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru 
membrii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului care participă la ședințele ordinare ale 
consiliului și ale comisiilor de specialitate se abrogă. 

 
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului şi compartimentul financiar - contabilitate asigură 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

            Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului 
Braşov, compartimentului financiar - contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                     Dorin DRĂGAN                                         Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


