ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 16.12.2013 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.284/12.12.2013 referitor la delegarea gestiunii Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Caracal şi acordare mandat special Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” este prezentat de
d-nul Viorel Rădescu – secretarul
municipiului care arată că prin HCL nr. 87/08.11.2012 s-a aprobat Asocierea Consiliului Local al
municipiului Caracal cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul
de alimentare cu apă şi de canalizare,,Oltul’’, consiliul local şi municipiul Caracal devenind
membru cu drepturi depline în urma HCL nr.13/01.10.2013 a A.D.I. Este evident faptul că este
necesară predarea către Compania de Apă şi delegarea directă a gestiunii Serviciului de alimentare
cu apă a municipiului Caracal. Acest fapt se poate face numai prin hotărârea consiliului local şi din
acest motiv a fost supus atenţiei consiliului local proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii
către Compania de Apă Olt.
D-nul Primar informează cu sumele totale care vor fi alocate din fonduri europene, prin
Compania de Apă Olt către municipiul Caracal, precizând că la finalul anului 2017, toate străzile
din municipiul Caracal să beneficieze de cele două utilităţi de apă şi canal, concluzionând că în
următorii trei ani de zile trebuie să se primească suma de 61 744 886 de euro, iar la finalul anului
2017 municipiul Caracal nu va mai avea probleme privind alimentarea cu apă şi reţelele de
canalizare şi epurare pentru următorii ani.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr. 285/16.12.2013 referitor la aprobarea Rectificării Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013, în plus cu suma de 481 000 lei 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, precum şi adresa nr.
10215/16.12.2013 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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