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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.9 din 20.01.2022 
privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului Local al 

comunei Dobârlău, începând cu anul 2022 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin.(1), art.212 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

d) art.49 alin.(2) – (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Dobârlău 

aprobat prin HCL nr.84/2019 astfel cum a fost completat prin Hotărârea nr.17/2020 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrația domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comerț, protecție mediu si turism și al 

Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie 

socială 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.9/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1 Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali ai comunei Dobârlău pentru 

participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate este de 6,9% din 

indemnizația lunară a primarului comunei Dobârlău, începând cu anul 2022. 
Art.2  Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a 

consiliului local și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună. 

Art.3 Plata indemnizației stabilită prin prezenta hotărâre se efectuează exclusiv din veniturile 

secțiunii de funcționare a bugetului local, pe baza prezenței întocmite de secretarul general al 

comunei Dobârlău. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul general al comunei 

Dobârlău și compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Dobârlău. 

Art.5 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
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