+
ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.08.2013 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri aleşi, mandatul d-lui consilier
Pisică Sabin încetând de drept, urmare a decesului.
Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 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 Dumitrescu Cristian, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de
05.07.2013 şi procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 29.07.2013, cu precizarea că va fi
făcută o rectificare, în urma unei observaţii făcută de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae
şi anume că a fost făcută o reţinere eronată în cadrul procesului verbal cum că administratorul judiciar
SC Phoenix SRL este primul acţionar al SC IGO SA ceea ce nu este corect, urmând a fi făcută o
rectificare în acest sens.
Supuse la vot, procesele verbale, sunt aprobate în unanimitate.
D-nul consilier Dumitrescu Cristian propune un moment de reculegere în memoria d-lui
consilier Pisică Sabin Alin.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Viceprimar, dă citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu încă un
proiect de hotărâre.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune încă o completare a ordinei de zi cu proiectul de
hotărâre referitor la „Conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului
Caracal” domnului Pisică Sabin Alin”, proiect iniţiat de către toţi consilierii locali.
Supusă la vot, ordinea de zi, cu completările ulterioare, este aprobată în unanimitate.
D-nul secretar arată că Instituţia Prefectului solicită să fie transmis prin fax, în cel mai scurt
timp, proiectul de hotărâre de la punctul nr.3, propunând ca acesta să fie discutat primul pe ordinea de
zi.
Supusă la vot, propunerea d-lui secretar, aceasta este aprobată în unanimitate.
3.Proiect de hotărâre referitor la scutirea, Forţelor SUA şi a contractorilor acestora, de la plata
oricăror impozite, taxe, chirii sau alte costuri similare ocazionate de derularea “Proiectului de
alimentare cu energie electrică a facilităţilor americane de la Deveselu” este prezentat de d-nul
consilier Gâtan Ilie şi de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz
favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic
care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la
locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iulie 2013 este prezentat de d-nul consilier
Gâtan Ilie şi de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării
imobilului teren situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, modificării şi
completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal, intabulării şi înscrierii în
cartea funciară a celor cinci loturi rezultate este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile şi de d-nul
consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile
de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
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4.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.06. 2013 este
prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

ESTE PROPUSĂ COMPLETAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTOARELE PROIECTE DE
HOTĂRÂRE
5.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
municipiului Caracal pe anul 2013 este prezentat de d-na director economic Denisa Barbu care arată
că în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, adresa D.G.F.P. Olt nr.6387/12.08.2013, HCL nr. 116/29.07.2013, precum şi
Legea Bugetului de Stat nr. 5/2013 este necesară Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2013, conform anexei.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre referitor la conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetăţean de onoare
al municipiului Caracal” domnului Pisică Sabin Alin este prezentat de d-nul viceprimar care arată că
având în vedere că d-nul Pisică Sabin Alin este la al doilea mandat de consilier în cadrul Primăriei
Municipiului Caracal, iar la meritele pe care acesta le-a dovedit şi le-a dobândit în această perioadă,
consideră că este bine ca d-nul Pisică Sabin Alin să primească din partea comunităţii locale înaltul titlu
de cetăţean de onoare al municipiului Caracal. În continuare, supune proiectul de hotărâre spre
aprobare, consiliului local.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7 .Informări, întrebări şi interpelări.
Având în vedere că niciun consilier nu s-a înscris la cuvânt, preşedintele de şedinţă, d-nul
consilier Dumitrescu Cristian declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DUMITRESCU CRISTIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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