
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

 

Privind :aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali 

din cadrul Consiliului Local Blejesti , incepand cu 01.01.2022   
 

Consiliul Local Blejesti , intrunit in sedinta ordinara in data de 31 ianuarie  2022,  
avand in vedere:  

-- referatul de aprobare  al primarului nr.  518 /25.01.2022 prin care propune consiliului local 

aprobarea indemnizatiilor in cuantum de 10 % din indemnizatia primarului pentru consilierii 

locali ai Consiliului Local Blejesti  ;  

-  raportul  de specialitate nr. 519/ 25.01.2022 prezentat de  consilier achizitii publice cu atributii 

delegate de contabil  ; 
-HCL nr. 37/ 29.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

Local al comunei Blejesti  

-prevederile Ordinului nr. 25/ 2021 pentru aprobarea  modelului orientativ al statutului unitatii 

administrativ teritoriale  , precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare 

a Consiliului Local  

-Prevederile Legii nr.24 din 27 martie 2000 (,,republicata’’),privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, modificata si completata ulterior ; 

-Prevederile art. 129, alin (2) , lit a si alin (3) , lit a, art  212 , alin (1) si alin  (2) din O.U.G nr. 57/ 

2019,privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

In temeiul prevederilor art 139, alin (1) si art 196, alin (1), lit a din OUG nr. 57/ 

2019 , privind Codul adminsitartiv , cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă  S T E 

 
 

Art.1  (1) Începand cu luna ianuarie 2022 , se aprobă ca indemnizatia lunara 

pentru membrii Consiliului Local care participa la sedintele consiliului si ale 

comisiilor de specialitate, sa fie de 10 % din indemnizatia lunara a primarului 

comunei Blejesti.   

(2) In anul 2022, indemnizatia lunara pentru functia de primar , se mentine la 

nivelul aferent lunii decembrie 2021. 

(3) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele 
Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate se calculează după 



formula prevazuta in art 61, alin (5) din anexa la HCL nr. 37 din 29 iunie 
2021. 
Art. 2 .Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari , se insarcineaza Primarul 

comunei Blejesti ,si compartimentul financiar - contabil din cadrul Primariei .   

   Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Teleorman  

in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului , contabilului primariei  

si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Blejesti,  prin 

afisare avizierul UAT Blejesti  .  

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL,    

  Burcea  Gheorghe                                                                     Jr. Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI   

Nr.13 din 31 ianuarie  2022 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 31   ianuarie 2022  

CVORUM: 13 consilieri în funcție;   13    consilieri prezenți, din care: PENTRU   13     , ABȚINERI   -   ,  ÎMPOTRIVĂ-  
 
 

 


