ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT
Nr. 170/14.12.2012
HOTARARE

REFERITOR LA: Modificarea prevederilor art. 59 thin 1 din Regulamentului de Organizare
Functionare al Consiliului Local al Municipiului Caracal aprobat prin Hotarthea Consiliului Local
tu-.10/31.07.2012.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificthile si
completthile ulterioare stabilesc ca indemnizalia de sedinta pentru membrii consiliului care participd la
sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pand la 5% din
indemnizatia lunard a primarului. Se impune, in acest sens adoptarea unei horthari prin care sä se
stabileascd concret cuantumul indemnizaliei.
Av di nd in vedere:
- Raportul de specialitate nr.16961/14.12.2012, al Secretarului municipiului Caracal;
Prevederile art. 34 thin. 1-5 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificthile
si completärile ulterioare;
Art.36 alin.3, lit.a din Legea 215/2001 privind administratia publicd locals, republicatá cu
modificarile si completthile ulterioare;
Avizul comisiei pentru activitäti economico-financiare;
Avizul Comisiei pentru activitthi juridice, disciplitlä in muncá si protectie socials, cereri,
sesizári.
In temeiul art. 45(6) din Legea 215/2001, privind administratia publicd local& republicatá cu
modificthile si completthile ulterioare.
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune urmatorul
PROIECT DE HOTARARE
Art.l. Consiliul local al municipiului Caracal aprobd modificarea prevederilor art. 59 thin 1
din Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Caracal aprobat
prin Float-area Consiliului Local nr.10/31.07.2012, care va avea urmatorul cuprins:
„ Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate, membrii
consiliului primesc o indemnizatie de sedinta in cuantum de 5% din indemnizatia lunard a primarului
municipiului Caracal".
ART. 2. Prezenta hotththe va fi comunicatä Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, Directiei Resurse Umane si Directiei Economice din cadrul Primthiei Municipiului Caracal.
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Raport de specialitate
Conform prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu
modifickile i completkile ulterioare, indemnizatia de sedintd pentru membrii consiliului care participä
la sedintele ordinare ale consiliului $i ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pand la 5% din
indemnizatia lunar* a primarului.
Prin prevederea sus-amintia legiuitorul nu a stabilit in concret cuantumul acestei indemnizatii $i in
acest sens se impune a se stabili prin hotardre de consiliu procentul acestei indemnizatii.
Considerdm ca sunt indeplinite conditiile legale de forma si continut, drept pentru care propunem
adoptarea proiectului de hotarke referitor la modificarea prevederilor art. 59 alin.1 din Hotkkea
Consiliului Local nr.10/31.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Local al Municipiului Caracal.
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