ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23.12.2013 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.
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.
D-nul secretar arată că prin dispoziţia nr. 2534/20.12.2013 emisă de Primarul Municipiului
Caracal, au fost convocaţi toti consilierii locali în şedinţa ordinară aferentă lunii decembrie.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Florea Octavian, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
D-nul Secretar arată că şedinţa va începe cu o festivitate de premiere a sportivilor Clubului
Şcolar Caracal care au obţinut locurile I, II şi III la finalele pe ţară, la Campionatele pe ţară desfăşurate
în anul competiţional 2012-2013, precum şi a profesorilor acestora. Având în vedere HCL Caracal nr.
90/2012 şi Dispoziţia emisă de Primarul Municipiului Caracal nr.2533/20.12.2013 se va proceda la
premierea şi acordarea sumelor de către d-nul primar a sportivilor şi a profesorilor nominalizaţi în
anexă la dispoziţia sus menţionată.
D-na Olteanu Larisa mulţumeşte tuturor pentru sprijinul acordat şi doreşte comunităţii locale
un an nou fericit şi „ La mulţi ani”.
D-nul Primar mulţumeşte la rândul său, cu speranţa ca în anul viitor să fie mai mulţi sportivi,
cu mai multe rezultate benefice comunităţii pentru că aceşti sportivi sunt ambasadorii municipiului
Caracal în competiţiile naţionale.
D-nul Secretar arată că prin HCL Caracal nr. 122/30.08.2013 s-a aprobat conferirea postmortem a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Caracal, d-lui consilier Pisică Sabin Alin, iar
placheta comemorativă, este înmânată de către d-nul primar, d-nei Pisică, prezentă în sala de şedinţă.
În continuare, un grup de preoţi cântă câteva colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Preşedintele de şedinţă doreşte să se păstreze un moment de reculegere în amintirea eroilor
martiri ai revoluţiei.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar, dă citire ordinei de zi, care supusă la vot, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi
1. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Petcu Adrian, membru PSD este
prezentată de d-nul secretar al municipiului, Viorel Rădescu care arată că prin adresa nr.
185/13.12.2013 a Organizaţiei Judeţene Olt a PSD înştiinţează consiliul local că în conformitate cu
prevederile art.9 alin.2 şi art.12 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, având în vedere vacantarea mandatului de consilier local
deţinut de către d-nul Pisică Sabin Alin, ca urmare a decesului, solicită consiliului local, ca în prima
şedinţă ordinară să procedeze la validarea mandatului d-lui Petcu Adrian, aflat pe poziţia nr.13, pe lista
de supleanti a PSD, pentru alegerea în Consiliul Local al municipiului Caracal. Se precizează că d-nul
Petcu Adrian este în prezent membru al Organizaţiei Judeţene Olt a PSD.
În continuare, comisia de validare se retrage pentru a analiza întreaga documentaţie şi pentru a
întocmi procesul verbal.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, preşedintele comisiei de validare, dă citire procesului
verbal iar în urma analizării documentaţiei comisia propune validarea d-lui Petcu Adrian în funcţia de
consilier local.
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D-nul Secretar arată că, având în vedere procesul verbal întocmit de comisia de validare, se
constată că sunt îndeplinite condiţiile privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Petcu
Adrian, drept pentru care urmează depunerea Jurământului şi conform prevederilor legale, d-nul
secretar dă citire Jurământului, iar consilierul pronunţă cuvântul „JUR”.
D-nul consilier Petcu Adrian depune Jurământul.
Preşedintele de şedinţă supune la vot validarea d-lui consilier Petcu Adrian, care este aprobată
în unanimitate.
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind
stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentată
de d-nul secretar al municipiului, Viorel Rădescu, care arată conform validării d-lui Petcu Adrian va
lua locul d-lui Pisică Sabin Alin, în consecinţă d-nul Petcu Adrian va deveni membru în comisia
pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism a
Consiliului local şi în Comisia pentru activităţi economico-financiare a Consiliului local.
Supusă la vot, modificarea şi completarea HCL nr.6/22.06.2012 este aprobată în unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din
29.11.2013 şi de la şedinţa ordinară din data de 27.11.2013, cu modificarea de la ultima frază unde a
fost reţinut în mod eronat ca preşedinte de şedinţă d-nul Drăgnei Dan.
Supuse la vot, procesele verbale, sunt aprobate în unanimitate, cu modificarea respectivă.
3.Proiectul de hotărâre nr. 229/31.10.2013 referitor la facilitatile fiscale pentru anul 2014
acordate unor persoane fizice sau juridice 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.
4.Proiectul de hotărâre nr. 230/31.10.2013 referitor la stabilirea valorilor impozabile,
impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul
2014 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate, cu precizarea că taxele şi impozitele pe anul 2014 sunt cele care au fost şi pe
anul 2013, aşadar consiliul local, respectiv, primarul municipiului a găsit surse pentru dezvoltarea
activităţii oraşului, neapelând la majorarea impozitelor şi taxelor locale aşa cum au făcut o serie întreagă
de consilii locale. Deasemenea este prevăzută o reducere de 10% a persoanelor care achită impozitele şi
taxele locale până la data de 31 martie 2014.
D-nul consilier Ilin Radu întreabă dacă a fost făcută dezbatere publică la acest proiect.
D-nul secretar menţionează că anunţul a fost afişat pe site-ul primăriei cu 30 de zile înainte iar
persoanele care doreau să facă anumite completări pe marginea acestui proiect, se puteau adresa până la
un termen precis determinat cu obiecţiunile sau completările făcute pe marginea proiectului.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr. 231/31.10.2013 referitor la instituirea unor tarife pentru prestari
servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale
pentru anul 2014 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.
6.Proiectul de hotărâre nr. 271/03.12.2013 referitor la încadrarea pe zone fiscale a terenurilor
din municipiul Caracal este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre nr. 274/05.12.2013 referitor la aprobarea unor taxe şi tarife pentru
prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2014 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.
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8.Proiectul de hotărâre nr. 289/17.12.2013 referitor la aprobarea Regulamentului de acordare a
titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu
Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
9.Proiectul de hotărâre nr. 290/17.12.2013 referitor la aprobarea listei definitive în vederea
repartizării efective a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase
vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013 este
prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
10.Proiectul de hotărâre nr. 291/17.12.2013 referitor la prelungirea contractului de concesiune
nr.520/19.09.2013 ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80 mp ce aparţine domeniului
privat al Municipiului Caracal, situat la intersecţia Str.Iancu Jianu cu str.Alexandru Cel Bun, pe care este
construit un spaţiu comercial tip provizorat este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
11.Proiectul de hotărâre nr. 292/17.12.2013 referitor la modificarea art. 1 lit. A pct. 1 şi pct 2
din HCL Caracal nr. 44/31.07.2009 privitoare la aprobarea modului de repartizare a locuintelor destinate
închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru
Locuinte în municipiul Caracal, prin preluarea solicitantilor înscrisi în lista de prioritate aprobata prin
Hotarâre a Consiliului Local este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.Proiectul de hotărâre nr. 293/17.12.2013 referitor la încheierea Acordului de parteneriat,
între Consiliul Local şi Primăria muncipiului Caracal, pe de o parte, şi Reprezentanţa Fundaţia Terre des
hommes Elveţia şi Centrul Romilor “Amare Romentza”, pe de altă parte, în vederea implementării
proiectului “Zefir-Împreună pentru Puterea de Acţiune: Fondul pentru Incluziunea Romilor şi a altor
Grupuri Dezavantajate” este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
13.Proiectul de hotărâre nr. 294/17.12.2013 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar
de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu
prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ilin Radu doreşte ca la sfârşitul anului 2014 planul de măsuri să fie materializat,
să fie specificate economiile care au fost făcute din lucrările respective, în sensul ca acest program să se
realizeze nu numai ca prezenţă, ci ca o cuantificare a muncii, deoarece nu este o cantitate neglijabilă
fiind vorba de 375 de dosare şi peste 500 de persoane asistate social.
D-nul Primar arată că la preluarea mandatului erau în jur de 2700 de persoane, acum ajungânduse la 700 de persoane, iar cuantificarea se poate face la fiecare final de lună.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că în raportul de specialitate s-a strecurat o
greşeală la calcule, care ar trebui modificată.
D-nul Primar arată că directorul de la asistenţă socială va verifica datele respective, iar greşelile
vor fi remediate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
14.Proiectul de hotărâre nr. 295/17.12.2013 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
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15.Proiectul de hotărâre nr. 297/18.12.2013 referitor la revocarea prevederilor art.3 din HCL
nr. 129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public
şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile şi d-nul consilier Gâtan Ilie, care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisiile de specialitate.
D-nul secretar precizează că în cadrul comisiei de specialitate d-nul consilier Pavel Cristian a
ridicat un aspect legat de o prevedere din HCL nr. 129/30.09.2013 cu privire la sediul şi de modul în
care această societate ar deţine sediul din Aleea Bibian nr.4 dând citire, în continuare, prevederilor
art.124 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare - „Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen
limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz,
persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica
ori serviciilor publice”. În concluzie arată că se poate da pe o perioadă determinată în folosinţă gratuită
aşa cum au procedat şi alte primării şi că se poate introduce un nou alineat la prezenta hotărâre în care
să se menţioneze că bunul prevăzut la Aleea Bibian nr.4 să fie dat în folosinţă gratuită până la o
anumită perioadă, stabilită de către consiliul local.
D-nul consilier Cernat Şerban vine cu completări în ceea ce priveşte prevederile art.124,
precizând că sediul în materie este dreptul administrativ, cu siguranţă că definiţii sunt multe pentru
utilitate publică sau serviciu public. Mai arată că se poate formula o definiţie sau un concept şi anume
că tot ceea ce este desfăşurat de o administraţie publică sau o personalitate juridică care este în
subordinea ei, se consideră a fi de utilitate publică ca şi această societate care este înfiinţată de
consiliul local, se consideră a fi de interes public. În al doilea rând consideră că nu mai trebuie introdus
un nou alineat deoarece atunci când d-nul primar va semna contractul de comodat, va trebui trecut un
termen acolo.
D-nul secretar arată că durata societăţii este nedeterminată.
D-nul consilier Cernat Şerban arată că societatea nu se face pe 3-4 ani, aceasta poate să-şi
modifice sediul oricând.
D-nul Primar arată că trebuie să se înfiinţeze această societate care să fie pe profit.
D-nul consilier Florea Octavian arată că toţi sunt de părere că nu trebuie modificat articolul,
supunând proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
16.Proiectul de hotărâre nr. 298/18.12.2013 referitor la aprobarea Actului constitutiv al “S.C.
A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic
Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier
Bujor Vasile care arată că în comisia juridică s-a propus amendamenul ca la art.3 alin.4 să se elimine
din text „ şi în alte clădiri sau amenajări”, propunând să se spună „ pe raza municipiului Caracal” şi
de d-nul consilier Gâtan Ilie, care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
D-nul Primar propune ca administrator al societăţii pe d-nul Negreanu Gheorghe Dănuţ, având
în vedere că pe perioada cât au fost legislativul şi executivul la SC IGO SA, societatea este pe profit
având câteva miliarde în plus, nediscutând de cealaltă perioadă când societatea era în insolvenţă, motiv
pentru care s-au făcut demersurile necesare de a crea o nouă societate care să înceapă de la zero.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că s-a constatat că atât timp cât anumite servicii din cadrul
primăriei se apleacă cu seriozitate asupra propunerilor şi activităţii consiliului local, pot rezulta nişte
documente foarte bune, rezumându-se stict la statutul societăţii care după atâtea discuţii şi frământări,
a constatat că se poate face un document aşa cum trebuie şi care să fie în folosul tuturor.
D-nul Primar arată referitor la amendament, că fiind o societate care este numai pentru
municipiul Caracal, s-a cerut numai pe raza comunităţii, cu toate că din punctul dumnealui de vedere,
dacă va fi o societate performantă pot să participe la orice licitaţie nu numai din judeţul Olt ci şi de la
nivel naţional, fiind societatea consiliului local are dreptul să participe la orice licitaţie publică din
România, iar dacă ei au tarife corespunzătoare pot să câştige licitaţia la nivel de România.
D-nul consilier Ilin Radu întreabă ce se va face cu programul judeţean dacă se va face o
limitare pe raza municipiului Caracal.
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D-nul consilier Bujor Vasile arată că reiese din statut faptul că îşi poate desfăşura activitatea şi
în alte clădiri, locaţii, se referă la municipiul Caracal.
D-nul Secretar arată că în art.7 din statut se precizează cum va fi desfăşurată activitatea.
Supus la vot amendamentul este aprobat în unanimitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
17.Proiectul de hotărâre nr. 299/18.12.2013 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 lunile octombrie si noiembrie
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.
18.Proiectul de hotărâre nr. 302/20.12.2013 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 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.
19.Proiectul de hotărâre nr. 303/20.12.2013 referitor la actualizarea devizului general ce a fost
întocmit în faza „Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării în vederea
implementării obiectivul de
investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI
“CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” » 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.
D-nul consilier Ilin Radu consideră că este legal ca la începerea unui nou mandat de preşedinte
de şedinţă, să se numească următorul consilier, ca în cazul în care este nevoie să semneze anumite
documente să fie legal numit preşedinte de către ceilalţi colegi.
D-nul Secretar arată că următorul preşedinte de şedinţă va fi d-nul consilier Gâtan Ilie pentru
lunile ianuarie şi februarie.
Supus la vot, ca preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie şi februarie d-nul consilier Gâtan Ilie,
s-a aprobat în unanimitate.
20 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Ilin Radu arată că având în vedere că este sfârşit de an şi că nu a fost aprobat
bugetul, consideră că programul de activităţi culturale trebuia aprobat pe primul trimestru începând cu
această şedinţă.
D-nul Primar arată că bugetul de stat este deja aprobat şi are termen să fie aprobat la Consiliul
Judeţean în termen de 30 de zile de la publicare, iar la Caracal în următoarele 15 zile, dar acest lucru
nu înseamnă că nu are dreptul la nişte manifestări artistice fiind prevăzut că până se aprobă bugetul
există un procent din vechiul buget, care se poate cheltui pentru activităţi curente.
D-nul consilier Ilin Radu întreabă ce s-a întâmplat cu proiectul de modernizare a pieţei, iar
referitor la şcolile profesionale şi din informaţiile de la Inspectoratul Şcolar sunt prevăzute pentru anul
2014, 16 clase şi considera că d-nul Primar ar trebui să aibă o discuţie cu patronii de pe teritoriul
localităţii pentru a vedea necesarul de clase pentru şcoli profesionale pentru că se vede din ce în ce mai
mult lipsa cadrelor pentru a desfăşura activităţi lucrative.
D-nul Primar arată referitor la modernizarea pieţei, că săptămâna trecută a venit proiectul, s-a
aprobat, există toate avizele necesare şi se lucrează la emiterea autorizaţiei. În momentul când a fost
analizat proiectul s-au ivit mici probleme, dar nu se va depăşi bugetul, constatându-se că suprafaţa este
mai mare cu 200 mp. Mai arată că urmează să se obţină autorizaţia de construcţie, iar termenul de
execuţie al pieţei este de maxim 4 luni de zile, vor fi 4 etape, iar cei care se ocupă de lucrare au fost
asiguraţi că în momentul când termină o etapă vor fi plătiţi aşa cum sunt banii alocaţi pentru proiect,
făcând precizarea că în luna mai piaţa agroalimentară va fi modernizată conform proiectului.
În ceea ce priveşte partea cu şcolile profesionale a avut multe discuţii cu d-na inspector general
Man şi se vor înfiinţa nişte clase de profesional la Colegiul Dimitrie Petrescu, iar discuţia pe care au
avut-o încă de anul trecut, în ceea ce priveşte clasele profesionale, pe partea de practică, la Liceul
Industrial, între d-na director Răileanu şi directorul de la Yazaki, deja s-a format o echipă de lucru
mixtă între elevii de la Industrial şi conducerea de la Yazaki, în sensul că va fi dotat un laborator cu
aparatură astfel încât elevii să facă practică în acel laborator pentru a aduce beneficii atât firmei atunci
când este în căutarea forţei de muncă, dar şi elevilor care doresc să lucreze la firma Yazaki.
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Mai arată că au fost întâlniri între oamenii de afaceri şi conducerea şcolii şi speră ca pe viitor
aceste întâlniri să-şi producă efectul scontat în ideea că vor spune de câţi oameni au nevoie, astfel încât
să se poată produce din Colegiul Dimitrie Petrescu oameni competenţi care să meargă direct în
producţie.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă ce se întâmplă cu acele străzi unde nu există canalizare şi
când vor fi realizate.
D-nul Primar arată că sunt nişte proiecte deja finalizate, vor intra în licitaţie publică pentru anul
2014 şi aşa cum s-a mai spus, de la 1 ianuarie 2014 reţeaua de apă şi canal este predată către Compania
de Apă Oltul unde vor veni fondurile europene, iar în bugetul pentru 2014 vor fi bani stricţi alocaţi
pentru investiţii, precizând că va discuta şi cu cei de la conducerea CAO, să aloce şi dumnealor din
beneficiul societăţii un buget strict pentru municipiul Caracal, pentru extinderea reţelelor de canalizare,
fiind una din priorităţile tuturor, iar în anul 2017 toate străzile din municipiul Caracal vor fi aşa cum
cere UE, suma totală pentru exerciţiul bugetar pentru 2014-2020 fiind de 61 milioane de euro.
În continuare, d-nul primar urează tuturor să aibă parte de sărbători fericite, îndeplinirea tuturor
dorinţelor pentru anul 2014 şi tradiţionalul „La Mulţi Ani!”
D-nul consilier Florea Octavian doreşte să le transmită cetăţenilor caracaleni, din partea
consilierilor locali, scuze dacă s-au luat unele decizii care nu au fost pe placul dumnealor, că
activitatea s-a desfăşurat foarte bine în consiliul local şi le urează un an nou fericit şi un an nou 2014
cu foarte multe împliniri.
D-nul Primar îl roagă pe d-nul secretar să prezinte cheltuielile care sunt suportate pentru
editabilele care sunt puse la dispoziţia consilierilor cu ocazia desfăşurării şedinţelor de consiliu şi care
sunt foarte ridicate, motiv pentru care le cere permisiunea şi dacă sunt de acord, ca de la începutul
anului 2014 fiecare consilier să poată beneficia de o tabletă astfel încât proiectele de hotărâri şi tot ce
înseamnă relaţia executiv – legislativ să se ţină electronic, iar fiecare consilier va avea câte o tabletă
care va fi personalizată şi care, la sfârşitul mandatului, va fi predată la consiliul local, nefiind bunuri
personale, iar următorii consilieri vor prelua tabletele, costurile fiind mult mai mici cu aceste tablete.
Supusă la vot, propunerea d-lui primar, de fi achiziţionate tablete, este aprobată în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Florea
Octavian declară închise lucrările şedinţei ordinare.
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FLOREA OCTAVIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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