
REPUBLICA MoLDovA

MUNICIPIUL CHIýINAU

CONSILIUL COM[INEI CIORESCU

DEcIZIE

пr.

Са privire la acordarea tпdemпiza|iilbr репtrч
activitatea iп calitate de ales tп Administralia рuЬliсd а
соmuпеi ciorescu

AvДnd in чеdеrе iniliativa consilierilor Consiliului comunei Ciorescu, in temeiul
at1.25(3) din legea пr. 768/2000 ,,Privind statutul alesului 1оса1", ar1.27(2),
aft.27(3), din legea w. З971200З ,,Privind finanlele publice locale", art.|4(2) lit.n),
art.19(4) din legea пr, 4Зб12006 ,,Privind administralia publicй lосаlй", Consiliul
соmuпеi ciorescu

DECIDE:

1. Se stabileqte consilierilor consiliului local cuantumul indemniza{iei pentru
fiесаrе zi de gedin!й in mбrimе de 500 (cinci sute) lei.

Contabililatea ча efectua achitarea indemnizaliei nominalizate in pct.l al
prezentei decizii din contul mijloacelor financiare prevйzute in acest sens pentru
perioada mandatului, рАпй la sffirgitul lunii in саrе а avut loc aedinla.

Sесrеtаrul Consiliului com. Ciorescu va asigura controlul indeplinirii prezentei
decizii.

Preqedinte de ;еdiп{й:

contrasemnat:
secretar al consiliului
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REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIýINДU

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU

ооДОО dесеmЬriе 2020 пr. 01

Nоtй iпfоrmаtiчi

La proiectul de decizie ,,са privire la acordarea indemnizaliilor репtru асtivitаlеа tп
calitate de ales tп Admiпistralia рuЬliсй а соmuпеi Cioresca"

Proiectul de decizie pentru stabilirea indemnizaliei de gеdiп!ё pentru aleqii locali а fost
еlаЬоrаt in temeiul жt.25(З) din legea пr. 76812000 ,,Privind statutul alesului local",
art.27(2), art.27(3), din legea пr. З9712003 ,,Privind finanlele publice locale", dft.|4(2)
lit.n), art.19(4) din legea ж.4Зб12006 ,,Privind administralia publicб localй" qi аrе са
scop stabilirea cuantumului indemnizaliei pentru fiесаrе zi de gedin!й а alegilor locali.

Conform cadrului поrmаtiч in vigoare, alesul local саrе а fost invitat qi а participat 1а
qedinla Consiliului i se асоrdй о indemniza|ie pentru fiесаrе zi de ;edin!ё. Pentru anul
201-9 indemnizalia pentru aleqii locali ai Consiliului com. Ciorescu, la рrорuпеrеа
Primarului ;i Secretarului Consiliului, а fost stabilitй de 100 lei pentru о zi de gedin!ё.

AvAnd in vedere чоlumul de luсru саrе revine alesului local, complexitatea qi
profunzimea proiectelor de decizii, necesitatea. ехаmiпйrii acestora in cadrul Comisiilor
de profil, uneori necesitatea iegirii 1а fala locului pentru examinare multilateralё qi alte
acliuni, linAnd cont сй aleqii locali din Рrimйriilе comunelor din mun. Chiginйu au un
nivel de indemntza|ii mult mai ridicat (ех. Bйcioi - 1000 lei, Grёtiegti - 500 lei, Truqeni -
1000 lei, Stйuceni - 1200 lei, Codru - 1200 1ei, etc.) qi necesitatea sporirii nivelului de
activitate а consilierilor se рrорuпе pentru апul 2021 stabilirea unei indemnizatii de
500 (cinci sute) lei pentru fiесаrе zi de Eedin!б.

Este de menlionat сй decizia privind plata indemnizaliei nominalizate se adoptё de
Consiliul соm. Ciorescu, cu achitarea din contul mijloacelor financiare prevйzute in acest
sens in bugetul Рrimйriеi соm. Сiоrеsсu. Асеаstй decizie nu este in mйsчrй sй aducё mari
prejudicii bugetului Рrimйriеi, deoarece nu este una considerabilй. in cazul c6nd чоr fi
convocate б qedinle (ех. anul 2020) qi 1а fiесаrе qedin!й vor participa toli 15 consilieri,
suma este de 45 mii lei (15 consilieri х 500 lei х б qedinle).

Pomind de 1а сеlе enumerate, se propune spre examinare qi арrоЬаrе proiectul de decizie
,,Сu privire 1а асоrdаrеа indemnizaliilor pentru activitatea in calitate de ales in
Administra{ia publicй а comunei Сiоrеsсu".
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