
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                                 C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

    HOTĂRÂREA 
              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 si ale 

comisiilor de specialitate 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.07.2016; 

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; 

Ţinând seama de faptul că la data de 23.06.2016 a fost declarat ca legal constituit noul 
Consiliu Local al comunei Vama Buzăului, pentru mandatul 2016-2020; 
 Cunoscând prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 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, rezultând astfel o valoare de 161 lei/ședință. 

 
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului şi compartimentul financiar - contabilitate 

asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

            Art.3: 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, 
                               Sergiu Oliver BORCEA                                    Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 7 voturi ,,pentru”; 
- 2 voturi ,,împotrivă”; 
- 4 ,,abțineri”.      


