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H O T Ă R Â R E A Nr. 38 

Din data de 4 iulie 2019 

 

privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

comunei Nușfalău 

Consiliul local al comunei Nușfalău, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea 

atribuţiilor sale : 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului comunei Nusfalău; 

 raportul compartimentului de specialitate  

 avizul comsiei de specialitate al consiliului local; 

 prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

 prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările aduse prin Legea nr. 249/2006; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 prevederile art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit  din 

fonduri publice; 

 prevederile art.36 alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.I. Art.79 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consililului local al comunei Nușfalău, judeţul Sălaj, aprobat prin  Hotărârea 

consiliului local Nusfalau  nr.38 din 08.09.2016, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
  ”(2) Idemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare 

ale consiliului este de 10%  
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 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii consiliului local Nusfalau 

nr.38/08.09.2016. 

 Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Nușfalău. 

 

 Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj ; 

- Primarul comunei Nusfalau; 

- Consilierii locali ai comunei Nusfalau; 

- Secretarul comunei ; 

- Site: www.primarianusfalau.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ 

            FORIZS LASZLO 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

RAD MARIA-ELISABETA 

 


