ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 13.05.2013 la Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi toţi cei 19 consilieri. Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, secretarul municipiului arată că şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în
vedere numărul consilierilor prezenţi.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Cernat Şerban, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar arată că în urma unei adrese oficiale de la APIA cu privire la hotărârea
privind atestarea suprafeţei de 74,62 ha pajişti permanente în vederea obţinerii sprijinului financiar
în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) în campania 2013, trebuiesc schimbaţi doi
termeni din hotărârea respectivă pentru a se putea lua banii pentru pajişti.
D-nul Primar, dă citire ordinei de zi care, supusă la vot, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre referitor la atestarea suprafeţei de 74,62 ha pajişti permanente în
vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) în
campania 2013 este prezentat de d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu care arată că era
nevoie de schimbarea a doi termeni din cadrul fostelor hotărâri de consiliu, iar din discuţiile cu cei
de la APIA s-a ajuns la concluzia că se poate ca din cele două hotărâri aprobate anterior să fie
adoptată decât una singură.
D-nul consilier Gâtan Ilie întreabă dacă la art. 4 din proiectul de hotărâre este corect termenul
se revocă.
D-nul secretar face afirmaţia că termenul este folosit corect.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
D-nul Primar propune completarea ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre, cu
precizarea că având în vedere că în fiecare an se desfăşoară Festivalul Naţional de Teatru în
municipiul Caracal, să fie acordat câte un titlu de cetăţean de onoare pentru actorii care sunt
reprezentativi şi care sunt desemnaţi de comun acord cu Mişcarea de Rezistenţă.
2.Proiectul de hotărâre referitor la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al
municipiului Caracal” domnului Victor Rebengiuc, este prezentat de d-nul secretar care arată că
Maestrul Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai mari actori de drama si de teatru. S-a nascut la
data de 10.02.1933 in Bucuresti, cu o contributie importanta la dezvoltarea teatrului si
cinematografiei romanesti.
D-nul consilier Ilin Radu arată că având în vedere că este primul titlu de cetăţean acordat de
către noua conducere, doreşte ca hotărârea privind Regulamentul de acordare a titlului de cetăţean
de onoare al municipiului Caracal să fie pusă la dispoziţia d-lor consilieri.
Supus la vot , prin vot secret, proiectul este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Cernat
Şerban declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CERNAT ŞERBAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
1

