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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Organizarea Comisiei Speciale de Analiză şi Verificare.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Având în vedere modul în care sunt rezolvate problemele de interes local, date în competenţa
Consiliului Local prin Legea nr.215/2001, se impune organizarea unei comisii speciale de analiză şi
verificare, formate exlusiv din consilieri locali, care în principiu verifică:
a) modul în care s-au asigurat serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
b) modul de conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor şi grădinilor publice;
c) serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare,
energie termică, iluminat public, transport public local;
d) atribuirea locuinţelor sociale şi celelalte unităţi locative aflate în administrarea sau proprietatea
Consiliului local Caracal;
e) acordarea de sporuri şi alte facilităţi personalului aflat în subordinea primarului, personalului
sanitar şi personalului didactic;
f) activitate desfăşurată de preşedintele comisiei de specialitate;
g) îndeplineşte orice alte împuterniciri stabilite de Consiliul local Caracal.
AVÂND ÎN VEDERE
- Art. 24, art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art.54 pct.7 din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă înfiinţarea Comisiei Speciale de Analiză şi Verificare, formată în exclusivitate
din consilieri în funcţie, pe durata mandatului Consiliului Local Caracal.
ART. 2 – Comisia Specială de Analiză şi Verificare îşi va desfăşura activitatea în mod public şi
transparent, va prezenta periodic rapoarte privind rezultatul constatărilor;
ART. 3 – Componenţa numerică a Comisiei Specială de Analiză şi Verificare cât şi desemnarea
nominală a persoanelor care alcătuiesc comisia, se va înfăptui prin hotărâre separată, adoptată în sedinţa
ordinară a plenului Consiliului Local Caracal.
ART. 4 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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