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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Metodologia de stabilire a sumelor ce se acordă persoanelor şi familiilor 
marginalizate social pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care le 
au la serviciile publice de strictă necesitate 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Referatul nr. 4605/2007  întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală, prin care se 

propune aprobarea Metodologiei de stabilire a sumelor ce se acordă persoanelor şi familiilor 
marginalizate social pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care le au la serviciile publice de 
strictă necesitate, potrivit H.C.L. nr. 35/2003; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice - buget finanţe al Consiliului Local al 
Municipiului Caracal şi al Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie 
socială, cereri, sesizări a Consiliului local; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002, aprobate prin 
H.G.R. nr. 1149/2002; 

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 - Aprobă „Metodologia de stabilire a sumelor ce se acordă persoanelor şi familiilor 
marginalizate social pentru suportarea unei părţi din datoriile pe care le au la serviciile publice de 
strictă necesitate”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         ART.2 – Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Caracal, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

ART. 3  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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