
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com
                                                H O T Ă R Â R E

Privind  modificarea HCL nr. 2 din 20.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare ale Consiliului local Săveni

Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, Examinand:
Adresa nr.  7677 din  10.05.2021 a Instituției  Prefectului  județul  Ialomița,  privind execitarea

controlului legalității asupra actelor administrative;
Referatul de aprobare al Proiectului de Hotărâre înregistat sub nr. 2129 din 11.05.2021;
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Săveni înregistrat sub nr. 2213 din

data de 17.05.2021;
Avizul  fevorabil  al  comisiei  de specialitate  nr.  3  -  Muncă și  Protecție  Copii,  Juridică  și  de

disciplină;
In conformitate cu:
Prevederile  art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de  tehnică legislativă la adoptarea

actelor normative,
În  temeiul  prevederilor   art.  129   din  OUG   57/  2019   privind  Codul  Administrativ  cu

modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:
H  OTĂRÂRE

Art.1.-Se  aprobă modificarea art. 51 alin. (2) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 2 din 20.01.2021  privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei Săveni, județul
Ialomița și va avea următorul conținut:

” Indemnizația lunară pentru cosilierii locali care participă la ședințele ordinare și extraordinare
ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate este de 10% din inndemnizația lunară a primarului,
în  condițiile  Codului  Administrativ,  respectiv  Regulamentului  de  Organizare  și  Funcționare  a
consiliului local al comunei Săveni, județul Ialomița.”

Art. 2.  Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică
în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei,
pentru a  asigura aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de specialitate  din cadrul  Primăriei
comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA
L.S._________________________

                Contrasemnează,
      Secretarul general al comunei,  jr. Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 18.05.2021
Nr. 40.  

http://www.comunasaveni.ro/
mailto:primariasaveni@yahoo.com

	H O T Ă R Â R E
	HOTĂRÂRE


