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H O T Ă R Â R E 

 
 REFERITOR LA: Aprobarea modului de constituire şi acordare de premii în luna                       

decembrie 2007 funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile şi serviciile 
publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 
Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 

respectiv, un fond de premiere. Acest fond este utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite 
prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 16211/20.12.2007 al Direcţiei Resurse Umane; 
- Art. 21 din OG 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 

altor drepturi ale funcţionarilor publici; 
- Art. 12 din OG 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 

personalului bugetar salarizat potrivit OUG  nr. 24/2000; 
- Art. 10 şi art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată (r1) 
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget, finanţe a Consiliului local Caracal; 
-Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, 

sesizări a Consiliului Local Caracal; 
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 constituirea unui fond de premiere pentru luna decembrie 2007, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi din cadrul 
serviciilor publice şi a instituţiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Caracal, 
în cuantum de 5% din cheltuielile cu salariile realizate în perioada ianuarie – decembrie 2007. 
 ART.2 – Aprobă criteriile de acordare şi condiţiile de utilizare a fondului de premiere 
prevăzut la art. 1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.3 - Primarul municipiului Caracal va aproba lista nominală a persoanelor care vor 

beneficia de fondul de premiere şi cuantumul aferent fiecărei persoane. 
 ART.4 – Constituirea fondului de premiere se va face în limita procentului prevăzut de lege şi 

cu încadrarea în cheltuielile de personal din bugetul aprobat în condiţiile legii. 
 ART.5 - Primarul municipiului Caracal şi directorii serviciilor şi instituţiilor publice  vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 



 ART.6 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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