
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

CONSILIUL LOCAL 

-HOTARARE- 

Privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii local ai Consiliului local 

al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita  

 

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita , intrunit in sedinta extraordinara in 

data de 17.07.2021 ; 

     Avand in vedere : 

    Prevederile H.C.L. nr.26/01.07.2021 , privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

a Consiliului local al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita . 

     Prevederile art. 212 , alin.(1) , (2) , (3) si (4) din OUG nr. nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare . 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Costestii din Vale ; 

     In temeiul prevederilor art. 129 , alin. (1) , lit. a) art. 136 , alin. (1) , art. 139 , alin. (1) si alin.(3) , art. 

243 , alin.(1) , lit. a) din OUG nr. nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ  cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

 

-HOTARASTE- 

 

     Art.1 – Incepand cu data de 01.08.2021 , se stabileste indemnizatia lunara de care beneficiaza 

consilierii locali ai Consiliului local al comunei Costesti din Vale pentru participarea la sedintele 

ordinare , la sedintele extraordinare ori ale sedintelor de indata ale Consiliului local Costestii din Vale 

si ale comisiilor de specialitate in cuantum de 10 % din indemnizatia lunara a primarului comunei 

Costestii din Vale . 

     Art.2. – Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunara , stabilita conforn alin.(1) doar daca 

participa la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate , pe luna , 

desfasurate in conditiile legii . 

     Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul si 

compatimentul financiar – contabilitate din cadrul Primariei Costestii din Vale judetul Dambovita . 

     Art.4. - Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al UAT Costestii din Vale 

primarului comunei Costestii din Vale , precum si Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita . 

 

 
        PRESEDINTE DE SEDINTA , 

                 Iamandi Tudorel                             

 

                                                                                       Contrasemneaza: 
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                                                                                        Popescu Nita Adrian  
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