ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 09.12.2013 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 nr. 275/06.12.2013 referitor la modificarea şi completarea poziţiei
nr. 48 din Anexa la HCL nr. 27/28.02.2013 privind aprobarea Calendarului principalelor
manifestări cultural artistice în anul 2013 este prezentat de d-na Ligia Pavel – consultant artistic
care arată conform calendarului principalelor manifestări artistice prevăzute a fi organizate în anul
2013, în perioada 23-31 decembrie se organizează în municipiul nostru mai multe manifestări
cultural artistice sub genericul „Sărbători de iarnă ca-n poveşti”, pe platoul din faţa primăriei,
manifestări în cadrul cărora se vor întâmpla evenimente de tot felul, de la amenajarea orăşelului
copiilor, până la împodobirea bradului de Crăciun, spectacole de colinde, spectacole de
divertisment, animaţie stradală şi focuri de artificii.
Pentru toate aceste manifestări este necesară suma de maxim 400 000 lei, cu menţiunea că
au fost făcute economii de la Zilele Municipiului Caracal pentru care a fost alocată o sumă mai
mare de bani, dar s-au economisit o sumă de 162 000 lei. Mai arată că pentru Sărbătorile de iarnă a
fost prevăzută suma de 15 000 lei şi de fapt suma solicitată după economii este de 223 000 lei
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr. 276/09.12.2013 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013 este prezentat de d-na Denisa Barbu director economic care arată că în conformitate cu
Legea Bugetului de Stat nr.5/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, adresa nr. 9640/06.12.2013 de la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Olt, referitoare la finanţarea unităţilor de învăţământ privind salarii şi hotărâri
judecătoreşti, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,
conform anexei.
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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