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DECIZIE 
s. Chetriş

.30 august 2019 Nr. 3 /4

Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice la expirarea, mandatului.

In temeiul art. 25 alin.(l) si (3) din. Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV 
din 02.02.2000 şi în conformitate cu art. 11,12,14 al (1), (2) 1 ( n ) si 15 din Legea 
privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006 , Legii privind 
finanţele publice locale nr. 397 -  XV din 16 octombrie 2006, art.7 din Carta 
Europeana a Autonomiei Locale , Codul electoral nr.1381 din 21.11.1997 , Informaţia 
cu privire la marimea salariului mediu lunar pe economie realizat în a.20.18 din 
15.03.2019 a Ministerului Sănătăţii,Muncii si Protecţiei Sociale (MO nr.94-99/498 din 
15.03.2019), deciziei consiliului comunal nr.7/1 din 10 decembrie 2018 „ Cu privire 
la aprobarea proiectului bugetului primăriei comunei Chetriş pentru anul. 2019 în a 
doua lectură ” şi avizul comisiei consultative de specialitate consiliul, communal 
Consiliul comunal DECIDE:

1. Se acordă aleşilor locali (consilieri) ai Consiliului local Chetriş , care au activat cel 
puţin 2 ani în aceasta calitate , Ia expirarea mandatului, o indemnizaţie unică egală 
cu un salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent în mărime

. de 6446,40 lei fiecăruia , conform listei anexate.
2. Se acorda, primarului comunei Chetriş Zinaida Diaconu la expirarea mandatului o 

indemnizaţie unică egală cu un salariu mediu lunar pe economia naţională pentru 
anul. precedent în mărime de 6446,40 le i.

3. Contabilitatea va achita indemnizaţia unică aleşilor locali din bugetul, primăriei 
Chetriş aprobat pe anul 2019.

comunei, Zinaida Diaconii.

_Andrei Jornea

Elena Ivanov

4. Executarea deciziei se.

Preşedintele şedinţ 

Secretarul consiliului

ina primarului

mailto:primariachetris@mail.ru

