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HOTARAREA NR.107/21.12.2012
REFERITOR LA: Modificarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul de Organizare §i
Functionare al Consiliului Local al Municipiului Caracal aprobat prin Hotdrarea Consiliului Local
nr.10/31.07.2012.
EXPUNERE DE MOTIVE:
locali cu modificarile
Prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
completarile ulterioare stabilesc ca indemnizatia de edintd pentru membrii consiliului care participd la
§edintele ordinare ale consiliului §i ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pand la 5% din
indemnizatia lunard a primarului. Se impune, in acest sens adoptarea unei hotärdri prin care sd se
stabileascd concret cuantumul indemnizatiei.
Avind in vedere:
- Raportul de specialitate nr.16961/14.12.2012, al Secretarului municipiului Caracal;
- Prevederile art. 34 alin. 1-5 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale§ilor locali cu modifickile
§i completarile ulterioare;
- Art.36 alin.3, lit.a din Legea 215/2001 privind administratia publicd locald, republicatd cu
modifickile completarile ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activitati economico-financiare;
Avizul Comisiei pentru activitati juridice, disciplind in muncd Si protectie sociald, cereri, sesizari.
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locals, republicatd,
completatd §i modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARA5TE:
ART.1. Se aprobd modificarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul de Organizare §i
Functionare al Consiliului Local al Municipiului Caracal aprobat prin Hotdrarea Consiliului Local
nr.10/31.07.2012, care va avea urmdtorul cuprins:
„ Pentru participarea la edintele consiliului local §i ale comisiilor de specialitate, membrii
consiliului primesc o indemnizatie de §edintd in cuantum de 5% din indemnizatia lunard a primarului
municipiului Caracal".
ART. 2. Prezenta hotärdre va fi comunicatd Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, Directiei Resurse Umane §i Directiei Economice din cadrul Primdriei Municipiului Caracal.
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