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HOTĂRÂRE 
NR.:04/14.03.2019 

Privind stabilirea indemnizației consilierilor locali al Comunei Ulieș 
 
 

 Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 14 martie 
2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Convocatorul întocmit în limba română nr.: 45/S/08.03.2019; Convocatorul întocmit în limba 
maghiară nr.: 46/S/08.03.2019; Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies nr.: 
19/S/18.01.2019, Proiectul de Hotărâre nr.: 20/S/18.01.2019; Procesul-verbal de afișare a 
proiectului de Hotărâre nr.: 47/S/08.03.2019; Avizul de legalitate nr.: 64/S/12.03.2019; 
Raportul de specialitate al compartimentului de cadastru nr.: 50/S/11.03.2019; Avizul 
comisiei de specialitate pentru activități economice nr.: 78/S/14.03.2019; 

Hotărârea Consiliului local al Comunei Ulieș nr.: 32/2016 privind Constituirea Consiliului 
local al comunei Ulieș; 

Hotărârea Consiliului local al Comunei Ulieș nr.: 37/2016 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului Local Ulieș; 

Dispoziția nr.: 17/2019 privind stabilirea indemnizației domnului Primar Gyorgy Sandor; 

Ținând cont de prevederile legale: 

Anexa nr.: IX tabelul C pct. 16 precum și Art. 40 din Legea 153/2017 Cadru privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 34 al. (2) din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 17 al. (3), art. 22 al. (4), art. 65 al. (1) din Ordonanța Guvernului 35/2002 pentru 
aprobarea regulementului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 2 al. (2) lit. a). din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările 
ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (3) lit. a). și al. (4) lit. a)., art. 45 al. (2) lit. a). şi art. 115 
alin. (1), lit. b) din Legea nr.: 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1. Se stabilește cuantmul indemnizației Consilierilor locali la 5% din valoarea 
indemnizației primarului Comunei Ulieș, astfel valoarea indemnizației se determină la 
valoarea de 416 lei brut/ședință/consilier local. 

Art. 2. Având în vedere că indemnizația Primarului este determinat raportat la valoarea 
salariului minim brut pe economie, în cazul creșteri indemnizației Primarului, indemnizația 
consilierilor locali se va ajusta în mod automat la acesta. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri se însărcinează 
compartimentul de Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei 
Ulieș și Secretarul comunei Ulieș în privința comunicării prezentei Hotărâri. 

Art. 4. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de 
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la 
instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Institutiei Prefectului – județul Harghita; 
• Primarului comunei Ulieș; 
• Compartimentul de Contabilitate a Comunei Ulieș. 
• Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și la pagina de internet al comunei 

Ulieș. 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 ORBAN BALAZS Persoana desemnată cu atribuții de 
  SECRETAR 
  Fazakas Laszlo 


