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H O T Ă R Â R E 
 
 

REFERITOR LA: Acordare tichete cadou, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
        instituţiile  învăţământului preuniversitar, din municipiul Caracal, în anul 2008. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: Având în vedere prevederile Legii 193/2006, privind acordarea 

tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, în limita veniturilor proprii încasate la bugetul local, se pot acorda 
tichetele cadou pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar în cursul anului 2008. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
-Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă; 
-OUG 43/2008, pentru modificarea şi completarea OUG 37/2008; 
-HG.1317/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii 

nr.193/2006 , privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă; 
-Adresa nr.26476 bis/27.02.2008 a M.E.C.T.; 
-Adresa nr.230435/11.03.2008 a M.E.F. ; 
-Adresa nr.18092/28.03.2008 a Instituţiei Prefectului Olt, 
-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; 

-Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte învăţământ, sănătate, familie şi protecţia 
copiilor; 

- Raport de specialitate nr.5052/23.04.2008 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Ad-ţie Publică 
Locală Juridic-Contencios. 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată. 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Acordă tichete cadou, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile  
învăţământului preuniversitar, din municipiul Caracal, în anul 2008, după cum urmează: 

-5 tichete cadou, în valoare de 50 lei  fiecare, pentru zilele de Crăciun; 
-5 tichete cadou, în valoare de 50 lei  fiecare, pentru zilele Paştelui. 
ART.2. Unitatea emitentă a tichetelor cadou, precum şi modul de evidenţiere a cheltuielilor de 

decontare a tichetelor sunt cele prevăzute de legislaţia în domeniu. 
ART.3. Direcţia Economică şi Centrele Bugetare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
ART.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice 

interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
   GEORGETA MINCĂ 
                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                                   GHEORGHE CĂRIGOIU 
Nr.65 din 
24.04.2008 
 
     



 
 
 
 
  ROMÂNIA      Nr. 5052 din 23.04.2008 
          JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
     CARACAL 
 
 
    
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.193/2006, privind acordarea tichetelor cadou 

şi a tichetelor de creşă, în limita veniturilor proprii încasate la bugetul local, se pot acorda 

tichetele cadou pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar în cursul anului 

2008. 

Faţă de cele de mai sus, se impune emiterea unei hotărâri a Consiliului local al 

municipiului Caracal. 
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