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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Organizarea Comisiei Mixte formată din consilieri locali, funcţionari publici 
şi specialişti din diverse domenii.  

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 mixte formată din 
consilieri locali, funcţionari publici şi specialişti în domenii diferite, care va avea ca principale atribuţii: 

- Verificarea organizării şi funcţionării aparatului de specialitate al primarului; 
- Dezvoltarea economico-socială a municipiului, protecţia şi refacerea mediului; 
- Înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
- Verificarea virărilor de credit şi modul de utilizare a rezervei bugetare, a documentaţiilor 

tehnico-economic pentru lucrările de investiţii de interes local, modul de administrare 
concesionale, vânzarea şi închirierea bunurilor proprietate publică şi privată a Municipiului 
Caracal; 

- Asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind educaţia, sănătatea, 
cultura, ordinea publică, evidenţa persoanelor; 

- Respectarea disciplinei în construcţii imobiliare  pe domeniul public şi privat al Municipiului 
Caracal; 

- Dezvoltarea urbană; 
- Orice alte împuterniciri stabilite de Consiliul Local. 
AVÂND ÎN VEDERE  

  - Art. 24, art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art.55 pct.9 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 Mixte formată din consilieri locali, funcţionari publici şi 
specialişti din diverse domenii, pe durata mandatului consiliului local. 
 ART. 2 – Comisia Mixtă înfiinţată îşi va desfăşura activitatea în mod transparent şi va prezenta 
periodic rapoarte privind rezultatul constatărilor; 
 ART. 3 – Numărul Membrilor Comisiei Mixte şi desemnarea nominală a persoanelor care 
alcătuiesc comisia se va înfăptui prin hotărârea separată, adopatată în şedinţa 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.   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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