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privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
membrilor comisiei pentru protecţia copilului 

 
 având în vedere: 
          - art.43 din Ordonanţa Guvernului României, nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, şi art.26 din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2006 privind prestările salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit 
anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică ; 
 - Hotărârea nr.123/2004 a Consiliului judeţean Vaslui privind înfiinţarea Comisiei pentru 
protecţia copilului Vaslui; 

- dispoziţiile art.19 din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia 
de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului ; 

- în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(2) şi art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 
              Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Articol unic – (1) Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedinte, vicepreşedinte şi 
membrii Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui se stabileşte la 5 % din indemnizaţia preşedintelui 
consiliului judeţean. 
                            (2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia prevăzută 
la alin.(1) este de două şedinţe ordinare şi una şedinţă extraordinară, organizate lunar, potrivit art.7 
alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004. 
                                      (3) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază potrivit art.43 
alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2006, de o indemnizaţie al cărei cuantum este de 75 % din cea 
acordată unui membru al comisiei. 
                                      (4) Indemnizaţia de şedinţă prevăzută la alin.(1) se acordă proporţional cu 
numărul de şedinţe la care s-a participat în luna respectivă. 
                                      (5) Plata indemnizaţiei de şedinţă al cărei cuantum a fost stabilit potrivit 
alin.(1) şi alin.(3) se efectuează lunar de către Direcţia generală pentru asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui din bugetul acesteia în limita fondurilor alocate prin bugetul propriu al judeţului 
Vaslui. 

                                                                                 Vaslui, 28 februarie 2006 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 
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