ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.11.2013 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 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 Florea Octavian, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al municipiului Caracal pe anul 2013, în plus cu suma de 306000 lei este prezentat de d-na director
economic Barbu Denisa care arată că referitor la adresa primită de la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Olt, privind sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
pe anul 2013, cu repartizare pe trimestre, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2013, în plus cu suma de 306000 lei.
D-nul Primar arată că aceasta este o rectificare de buget pe arierate, adică facturi mai vechi
neplătite de 90 de zile, neavând nicio treabă cu învăţământul, deoarece învăţământul trebuie să
primească de la Ministerul Învăţământului banii în contul de învăţământ şi separat, această sumă
fiind pentru plata unei facturi, ca arierat, pe care a suportat-o Consiliul Judeţean
D-nul consilier Badea Emanuel Aurelian arată că la Liceul Agricol s-a întrunit consiliul
profesoral, iar punctul de vedere al celor două sindicate care se află în liceul respectiv, este acela că
vor cere comisie paritară următoarea săptămână şi că vor pune poprire pe conturile primăriei.
D-nul Primar arată că banii nu se plătesc de la municipalitate pentru drepturile băneşti pe
hotărâri judecătoreşti ale profesorilor şi se plătesc de la Ministerul Învăţământului, precizând că
profesorii pot să facă orice pentru că nu este prima dată când se dă primăria în judecată şi nu se
câştigă. În continuare, mai arată că în cadrul acestei şedinţe se discută probleme pentru rectificare,
iar celelalte probleme vor fi rezolvate.
D-nul consilier Badea Emilian Aurelian arată că de la sindicat li se spune că în urma
discuţiilor purtate la minister, s-a spus că pentru toate şcolile şi liceele s-au trimis 62% din suma
respectivă .
D-nul Primar arată că se vorbeşte pe documente şi nu pe vorbe, iar în ceea ce priveşte
bugetul şi banii, totul se discută pe documente şi pe conturi.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Florea
Octavian declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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