
                                  
 R O M Â N I A                                   

JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI

 H O T Ă R Â R E
privind  modificarea si completarea HCL nr.1 din 28.01.2021 pentru

aprobarea  Regulamentului de Organizare si  Functionare a
CONSILIULUI  LOCAL  BĂRCĂNEȘTI

     Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Ialomita;
     Avand in vedere:
- referatul de aprobare al  primarului nr.664/26.02.2021
- referatul  compartimentului de specialitate   nr.666/26.02.2021
- avizul  comisiei de specialitate nr.846/12.03.2021
- adresa Institutiei Prefectului-judetul Ialomita nr.2927/19.02.2021 
- prevederile art.61 din  Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului

orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului local

        In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.a , alin(3) lit.a ,art.632
respectiv   art.  139  alin.  (1)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, modificat si completat

H O T A R A S T E:

     Art.I- Se aproba modificarea si completarea hotararii Consiliului local
Barcanesti  nr.1  din  28.01.2021  privind  aprobarea  Regulamentului   de
Organizare si  Functionare a Consiliului  local  al  Comunei Bărcănești  ,  la
art.13 si art.59.

          Art.13-Comisiile de specialitate 
            Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliul local, consiliul
local  îşi  organizează  comisii  de  specialitate,  pe  principalele  domenii  de
activitate.

(2) Consiliul Local al comunei Barcanesti are 3 comisii de specialitate: 
           1.Comisia  pentru  activitati  economico-financiare;buget
finante;servicii si comert; dezvoltare locala; agricultura, ordine publica 
          2.Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului;administrarea
domeniului  public  si  privat  al  comunei  ;protectie  mediu  si  turism
;conservarea monumentelor, culte ;juridica si de disciplina
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   3.Comisia  pentru  activitati  social-culturale;invatamant  ;sanatate  si
familie; protectie copii, tineret si sport;munca si protectie sociala”

   Art.59-Indemnizaţia
  (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de 
specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. 
Viceprimarului nu i se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.
  (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele
ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de 
specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a 
primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare a  Consiliului local Barcanesti.
  (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă
la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de 
specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.
  (4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a 
cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de 
transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum
şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la 
alin. (1).
  (5) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele
consiliului local şi ale comisiilor de specialitate se calculează după formula:
  I_L = a x I_P x (0,65 x P_CL/N_ŞCL+ 0,35 x P_CS/N_ŞCS),
  unde „I_L“ este indemnizaţia lunară pentru consilierul local; „a“ este 
procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu 10% din 
indemnizaţia lunară a primarului (I_P); „I_P“ este indemnizaţia lunară a 
primarului; „P_CL“ este numărul de participări ale consilierului local la 
şedinţele consiliului local din luna respectivă; „P_CS“ este numărul de 
participări ale consilierului local la şedinţele comisiilor de specialitate din care
face parte din luna respectivă; „N_ŞCL“ reprezintă numărul şedinţelor 
ordinare şi extraordinare ale consiliului local din luna respectivă; „N_ŞCS“ 
reprezintă numărul şedinţelor comisiilor de specialitate din care face parte 
consilierul local din luna respectivă.
  (6) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se 
efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul 
comunei Barcanesti
  (7) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei 
prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform 
prevederilor alin. (4), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
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  (8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi 
cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
  (9) Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu local, 
organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără 
a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul 
de muncă.
         Art.II- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin
afisare in locurile special amenajate si pe site-ul www.primariabarcanesti.ro.

                             Presedinte sedinta,                                        
                             Machita Daniela                                 
                                                                         Contrasemneaza

                                                    Secretar general comuna
                                                                        Radu Teodor Liviu 

Nr.16
Din 17.03.2021
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