
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
AVIZAT SECRETAR GENERAL   

           

HOTARARE 

 
privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Rebra, denumirea și componența acestora 
 

 Consiliul local al comunei Rebra întrunit in ședința  ordinară din data de 26.11.2020 în 
prezența ......... consilieri; 
 Având in vedere: 

- Ordinul Prefectului Județului Bistrița-Năsăud nr.326 din 29.10.2020 privind constatarea 
condițiilor legale de constituire a Consiliului local Rebra; 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Rebra nr. 1277 din 16.11.2020; 
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Rebra nr. 1278 din 16.11.2020; 
- Adresa nr. 1246 din 5. 11. 2020 a Secretarului general al comunei Rebra, prin care sunt 

consultate grupurile de consilieri în vederea nominalizării acestora în comisiile de specialitate 
ale Consiliului local Rebra. 

- În temeiul  prevederilor art. 124  , art. 139  alin . (3) lit. ” a”  și ”i”, art. 166 alin (4)  , art. 
196  alin 4 lit. ”a”  și art. 197  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 
iulie 2019,  privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

          ART.1. Se stabilește numărul de trei comisii de specialitate ale Consiliului local Rebra. 
ART.2.  Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Rebra, conform  Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3.  Se stabilește ca fiecare consilier local să facă parte din toate cele  trei comisii de 

specialitate ale Consiliului local Rebra, din care una este  comisia de bază în baza propunerilor 
făcute dă grupurile de consilieri, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART.4.(1) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o 
şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în 
condiţiile legii. 

 (2) Cuantumul indemnizației lunare a consilierilor locali care participă la ședințele 
ordinare, extraordinare și ale comisiilor de specialitate este de _____din indemnizația primarului  

ART.5.  Prezenta hotărâre se comunică către: 
- Primarul comunei Rebra 
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 

PRIMAR, 
Stefan Danci 

                                                                                             
 10.11.2020 
 
 
Prezenta hotărâre poate fi adoptata cu majoritate simplă. 
 

 
 

 
 
 


