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Privind:  modificarea  HCL nr. 48/26.11.2020 prin care s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare de 
care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Ruginești, județul Vrancea, în 

mandatul 2020-2024 

 
 
 Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, având în vedere: 
 
            - raportul de specialitate înregistrat la nr. 152/11.01.2021, cu privire la  modificarea  HCL nr. 
48/26.11.2020 prin care s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali 
din cadrul Consiliului Local al comunei Ruginești, județul Vrancea, în mandatul 2020-2024. 
            - referatul de aprobare a primarului comunei Ruginești, judetul Vrancea nr. 153/12.01.2021; 
            - HCL nr. 48/26.11.2020 privind care s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare de care 
beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Ruginești, județul Vrancea, în 
mandatul 2020-2024; 
            - Adresa nr. 14213/14214/15350/21.12.2020, înregistrată sub nr. 8381/2020 prin care se face 
precizarea că pentru aplicarea prevederilor din HCL nr. 48/2020 se va avea în vedere condiția prevăzută 
de art. 212 alin. (3) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  
            - art. 212, art. 137 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  
            - art. 59 alin. (1) și (2) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative, republicată, 
modificată și completatată.  
 
              În temeiul art. 140, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a), art. 197, art. 243 alin. 1 din OUG nr. 
57/2019 pruivind Codul administrativ, 

                                                 
                                                PROIECT DE  HOTĂRÂRE: 
 
 Art. 1 –  Să se aprobe modificarea art. 1 din HCL nr. 48/26.11.202, care va avea următorul 
cuprins: ,, (1) Indemnizația lunară pentru participarea consilierilor locali la ședințele ordinare ori la 
ședințele extraordinare ale consiliului local, și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din 
indemnizația lunară a primarului comunei Ruginești, stabilită în conformitate cu prevedeile legislației 
în vigoare.  



                    (2) Indemnizația lunară stabilită conform alineatului (1) se acordă doar dacă consilierii locali 
participă la cel puțin o ședință a Consiliului Local Ruginești și o ședință a comisiei de specialitate, pe 
lună, desfășurate în condițiile legii. 
 
 
             Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vrancea, Primarului 
viceprimarului comunei Ruginești, Compartimentului asistență socială și se va aduce la cunoștință 
publică de secretarul  general al comunei Ruginești, județul Vrancea. 
 
 
                INIȚIATOR,                                                                          Avizat pentru legalitate, 
                 Primar,                                                                                        Secretar general,  
            AVRAM ION                                                                                 TĂNASE NICOLETA 
 
 


