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C o rutras emne az d p entnt le galitate
Secretarul fudefului,

din
,.!4

2013
orivind: stabilirca cuantumului indemnizaliei de gedinla pentru participarea la lucdrile
Comisiei pentru PrcEctia Copilului Gal4i
lniliator: Pregedintele Consiliului Judetului Galali, Nacolae Dobrovici - Bacalbaga;
Numirul de inregistrare $i data depunerii proiectului: 7935/03.10.2013

Consiliul Judelului Galali;
Av6nd in vede're expuneliea de motive a iniilatorului;
Avind in vedere raportul de specialitaie comun al directiilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judelului Galali;'
_ AvAnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget -
finanle, strategii, studii gi prognozd economico - socialS, ai Comisiei de sp'ecialitate nr.4
pentru asistentd gi proteclie sociald, invalemant, sdndtate, culturd, activiti$ gtiinlifice,
spgltiv-e 9i de agrement 9i al Comisiei de specialitate nr. 5 juridici, pentru administratie
publicd locali,. de _respectarea drepturilor gi libertdlilor cetatenegti, de cooperare
interinstitulionali ale Consiliului Judelului Galali;

AvAnd in vedere Legea N. 27212004 privind protectia 9i promovarea drepturilor
copilului, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

Av6nd in vedere HotirArea nr. 1 .43712004 privind organizarea 9i metodologia de
funclionare a comisiei pentru protectia copilului;

AvAnd in vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 21512001 a
adminigtraliei publice locale, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

. . ln temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia
publicd locald, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1. (1) Pentru participarea la lucririle Comisiei pentru Protectia Copilului Galati,

pregedintele, vicepregedintele, membrii gi secretarul acesteia au dreptul la o indemnizatie de
gedinld in cuantum de 1% din indemnizaJia Pregedintelui Consiliului judelului Galali.

. (2) lndemniza,tia se supofte din bugetul judelului Galali, in limita creditelor bugetare
aprobate cu aceaste destinalie 9i cu incadrarea in lihita maximd a cheltuielilor de personal,
stabilitd de lege.

4rt.2. Prezenta hotdrAre se comunicd Directiei
aparatu-lui de specialitate a Consiliului Judetului gilat
Sociald 9i Proteclia Copilului Galali 9i Comisiei p;xrfu llo
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