HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.6/25.06.2008 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele
domenii de activitate.
EXPUNERE DE MOTIVE: Având în vedere validarea d-nei Dinoiu Iuliana în funcţia
de consilier local în şedinţa Consiliului Local Caracal din iulie 2008 şi validarea d-lui Conea
Cristian Enache în şedinţa din luna septembrie 2008, se impune completarea comisiilor de
specialitate.
AVÂND ÎN VEDERE:
- HCL nr.7/31.07.2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al municipiului Caracal;
- Art. 54 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
completată şi modificată;
În temeiul art.45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.6/25.06.2008 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele
domenii de activitate în sensul că:
- d-na consilier Dinoiu Iuliana devine membră în Comisia pentru activităţi economicofinanciare şi în Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ , sănătate, sport,
familie şi protecţia copiilor;
- d-nul Conea Cristian Enache devine membru în Comisia pentru activităţi social
culturale, culte, învăţământ , sănătate, sport, familie şi protecţia copiilor şi în Comisia pentru
activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri şi sesizări.
ART. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.6/25.06.2008 rămân
neschimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ALEXE COSTICĂ

Nr........./....................2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL

NR.11124/17.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere că prin Sentinţa Civilă nr.452/28.07.2008 a Tribunalului
Olt, s-a anulat în parte art.2 din HCL nr. 2/2008, privind validarea mandatelor de
consilieri, cât şi validarea d-nei Dinoiu Iuliana în funcţia de consilier local în
şedinţa Consiliului Local Caracal din iulie 2008, se impune completarea
comisiilor de specialitate cu un nou membru în persoana d-nei Dinoiu Iuliana.
Deasemena, se impune completarea comisiilor de specialitate cu încă un
consilier în persoana d-lui Bondrescu Ion Lucian, care face parte dintr-o singură
comisie, fiind necesar a se respecta numărul impar al membrilor comisiilor de
specialitate.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

VIOREL EMIL RĂDESCU

