ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.05.2014 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 toţi cei 19 consilieri aleşi.
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. Şedinţa a
fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr.140/23.05.2014 în baza Dispoziţiei
nr.747/23.05.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Ilin Radu Mihail, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu 5 proiecte de
hotărâre.
Supusă la vot, ordinea de zi completată , este aprobată în unanimitate.
D-nul Primar propune ca, după ce vor fi discutate primele trei proiecte, să se treacă la
discutarea proiectelor care sunt pe completarea ordinei de zi, deoarece sunt urgente.
Supusă la vot, propunerea d-lui primar, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr.130/20.05.2014 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Dumitrescu Crisitian este prezentat de d-nul
consilier Bujor Vasile care întreabă dacă a fost prezentată acea adresă solicitată de comisia juridică,
condiţia esenţială pentru discutarea proiectului era aceea ca, până la sedinţa de astăzi, să se prezinte de
către d-nul Dumitrescu Cristian o hotărâre de suspendare a deciziei de excludere din partid.
D-nul secretar arată că nu a fost prezentată acea adresă şi că proiectul trebuie să intre pe
ordinea de zi.
În continuare, d-nul consilier Bujor Vasile 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 Dumitrescu Cristian arată că din actele depuse şi care au fost studiate de către
d-nii consilieri, rezultă fără niciun dubiu, că nu se află, încă, în situaţia prevăzută de art. 9 alin.2 lit.h1 din
Legea nr. 393/2004, în continuare dând citire textului de lege. Mai arată că a contestat în conformitate cu
legea, Decizia nr. 1/2014 a CCL Olt la Judecătoria Caracal, ceea ce înseamnă că excluderea din partid nu
este definitivă şi ca urmare consilierii încalcă legea dacă vor lua în considerare o decizie a CCL PDL
Olt care nu este definitivă, iar în situaţia în care, prin vot, se va hotărî vacantarea locului de consilier pe
care îl ocupă în prezent, este nevoit să sesizeze organele în drept, în legătură cu fapta de abuz în serviciu
săvârşită, care prin încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare vor să se pună bine cu factorii de decizie sus
puşi.
Mai arată că d-nii consilieri sunt obligaţi să hotărască prin vot, dacă se vacantează sau nu postul
de consilier pe care îl ocupă, fiind vorba de o sarcină de serviciu care vă revine ca şi consilier şi de care
răspund de toate abuzurile săvârşite prin nerespectarea legii în vigoare.
D-nul Secretar dă citire punctului de vedere al Instituţiei Prefectului, care a fost înaintat către
comisia juridică, precizând că d-nii consilieri nu hotărăsc ci doar iau act de adresa PDL-ului, printr-o
hotărâre de vacantare a postului, fiind evident, însă, ca d-nul consilier Dumitrescu Cristian să se adreseze
instanţei de contencios, legiuitorul dându-i acest drept, nefiind niciun abuz din partea nimănui, având un
termen legal de 10 zile să se adreseze instanţei de contencios de la primirea hotărârii, iar dacă în termen
de 30 de zile instanţa se pronunţă dacă hotătârea este legală sau nu, există posibilitatea de a reveni pe
funcţia deţinută.
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D-nul Primar precizează că d-nii consilieri sunt cei care hotărăsc, prin votul exprimat.
Preşedintele de şedinţă arată că au fost ascultate părerile d-lui consilier Dumitrescu şi d-lui
secretar şi întrucât d-nul primar îşi susţine în continuare proiectul, trebuie să supună la vot proiectul.
D-nul Primar arată că este o obligaţie legală transmisă de forul superior din punct de vedere
juridic, fiind impusă secretarului comisiei, iar dacă secretarul nu aducea pe ordinea de zi acest proiect,
intra în comisia de disciplină de la Prefectură, iar consiliul local va hotărî pro sau contra.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că PDL-ul care a transmis înlocuirea prin excluderea
d-lui Dumitrescu Cristian, cu următorul pe listă, respectiv d-nul Spătaru Marin, este de părere că nu se
pot pune întrebări de ce partidul l-a ales pe „x sau pe y”, de ce partidul a transmis, dacă a transmis acele
documente legale, prin care se solicită validarea d-lui Spătaru, nu se ştie în ce raport este d-nul
Dumitrescu cu partidul şi dacă a făcut sesizare sau nu, iar cel care este vinovat să răspundă în faţa legii,
iar cel care se consideră lezat se poate adresa instanţei de contencios. Mai arată că nu doreşte să fie
invocat acel document al Prefecturii, deoarece la un moment dat a forţat consiliul local cu un alt nume,
încălcând legea şi anume înainte de a fi propus d-nul Spătaru Marin, PDL-ul a propus o altă persoană,
încălcând legea, încercând forţarea legii de către primar, secretar şi comisia de validare, Legea 67 fiind
încălcată flagrant, iar Prefectura şi-a permis fără să analizeze legea, să emită un act normativ.
D-nul Primar arată că nu se putea ca un consilier care era înaintea d-lui consilier Dumitrescu
Cristian, pe liste, să vină să-i ocupe locul, iar în conformitate cu legea, se putea vacanta locul d-lui
Dumitrescu şi să vină o altă persoană care să ocupe locul, dar care se afla după poziţia 16, iar toate
aceste probleme vor fi rezolvate în instanţa de contencios. Mai arată că primăria şi consiliul local nu intră
în lupta cu PDL-ul, iar orice act normativ trebuie tratat ca atare, ca o adresă oficială, iar treburile interne
de partid trebuie rezolvate în interiorul partidului.
2. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Spătaru Marin, membru PDL este
prezentată de d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu care dă citire Deciziei nr.5/23.04.2014 a
BPJ al PDL Olt, prin care, cu unanimitate de voturi, a fost aprobată hotărârea CCL Caracal de numire
pentru funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Caracal a d-lui Spătaru
Marin, aflat pe poziţia nr. 20 în lista PDL, în locul d-lui Dumitrescu Cristian aflat pe poziţia nr. 16,
căruia i s-a retras sprijinul politic şi a fost exclus din rândurile membrilor PDL, urmând ca membrii
comisiei de validare să analizeze documentaţia.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae dă citire procesului verbal al comisiei de
validare, precizând că din decizia înaintată de către BPJ al PDL Olt, nu rezultă în mod expres, aşa cum
prevede Legea nr. 215/2001, apartenenţa la partid a d-lui Spătaru Marin şi în acest caz comisia a
considerat necesar ca PDL Olt să precizeze în mod expres dacă d-nul Spătaru Marin este membru
PDL.
D-nul Secretar arată că, având în vedere punctul de vedere al comisiei de validare, procedura se
suspendă până când PDL-ul va înainta printr-o adresă oficială consiliului local, în mod expres, că la
ora actuală, d-nul Spătaru Marin este membru PDL.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 14.04.2014,
procesul verbal de la şedinţa ordinară din 30.04.2014 care au fost aprobate în unanimitate.
3. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind
stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate – retras de pe
ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă arată că, la propunerea d-lui primar, vor fi discutate proiectele de pe
completarea ordinei de zi, fiind de urgenţă.
Este propusa completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
20.Proiectul de hotărâre nr.141/28.05.2014 referitor la rezilierea contractului de concesiune
nr. 5047/21.06.1999 prelungit prin act adițional nr. 6513/16.06.2009 încheiat cu SC I.G.O. SA
Caracal, începând cu data de 01.06.2014, precum si împuternicirea Primarului municipiului Caracal de
a desemna prin dispoziție comisia de repartizare a bunurilor ce au fost utilizate în derularea
contractului de concesiune nr.5047/21.06.1999 este prezentat de d-nul director Tudor Cătălin Ionuţ
care arată că având în vedere faptul că prin încheierea de ședință din data de 09.12.2013 pronunțată de
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Tribunalul Olt în dosarul civil nr. 52/104/2006 și menținută prin respingerea recursului formulat
conform Deciziei nr. 285/2014 din data de 22.05.2014 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, s-a
dispus intrarea în faliment a SC I.G.O. SA Caracal, aceasta se află în imposibilitatea respectării
clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr.5047/21.06.1999, întrucât prin
încheierea de ședință mai sus amintită s-a dispus totodată și dizolvarea societății și ridicarea dreptului
de administrare a acesteia.
D-nul consilier Pavel Cristian întreabă cum se stabilieşte suma concesiunii.
D-nul Primar arată că nu este vorba de sumă este vorba de concesiune ca servicii, fiind vorba
de patrimoniul public şi privat care se transferă de la SC IGO la ADPP.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
21.Proiect de hotărâre nr.142/28.05.2014 referitor la aprobarea Contractului de administrare
a societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L. nr.____/____2014 încheiat cu dl. Negreanu Gheorghiță
Dănuț este prezentat de d-nul director Tudor Cătălin Ionuţ care arată că în conformitate cu prevederile
art. 18 din Actul constitutiv al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L., drepturile, obligațiile și
responsabilitățile administratorului vor fi stabilite prin contract de administrare aprobat de Consiliul
Local al Municipiului Caracal. Potrivit prevederilor art. 2009 din Legea nr. 287/2009-Codul civil
Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe
acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant. În vederea respectării prevederilor Legii nr.
31/1990-legea societăților comerciale cât și pentru punerea în aplicare a hotărârilor menționate mai
sus este necesar întocmirea și aprobarea contractului de administrare al societății A.D.P.P. CARACAL
S.R.L. de către Consiliul Local al municipiului Caracal.
D-nul consilier Pavel Cristian arată că trebuie să fie stabilită o remuneraţie.
D-nul Secretar arată că este vorba de acelaşi salariu pe care îl are la ora actuală la SC IGO SA,
respectiv de 7250 lei brut.
Preşedintele de şedinţă arată că s-a încercat pentru ca SC IGO SA să-şi desfăşoare în
continuare activitatea deoarece avea dreptul să presteze acele servicii şi întrucât nu s-a putut acest
lucru, trebuia ca o nouă firmă să preia activităţile şi să le desfăşoare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
22.Proiect de hotărâre nr.143/28.05.2014 referitor la extinderea domeniului de activitate al
societăţii A.D.P.P. Caracal S.R.L. cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr.4 este prezentat de d-nul
director Tudor Cătălin Ionuţ care arată că, având în vedere, necesitatea delegării serviciilor publice ale
municipiului Caracal către operatorul economic A.D.P.P. CARACAL S.R.L. se impune extinderea
obiectelor de activitate, codurile CAEN, precum şi următoarele acte normative:
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile HCL Caracal nr. 176/23.12.2013 referitoare la aprobarea Actului constitutiv al
societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L., societate de drept public și de interes local având ca asociat
unic Municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
23.Proiect de hotărâre nr.144/28.05.2014 referitor la delegarea serviciului public de salubrizare
al Municipiului Caracal catre societatea A.D.P.P. Caracal SRL, cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr.
4, avand ca unic actionar Municipiul Caracal este prezentat de d-nul director Tudor Cătălin Ionuţ care
arată că având în vedere că, începând cu luna iunie 2014, încetează contractul de concesiune încheiat
între Municipiul Caracal şi SC IGO SA ce a avut ca obiect delegarea unor servicii de utilităţi, printre
care şi serviciul public de salubrizare, se impune delegarea acestui serviciu către noua societate a
consiliului local.
D-nul secretar arată că articolul 5 comportă unele discuţii şi anume că trebuie să se aprobe
nivelul redevenţei care este între 1-3%, actualul administrator şi-a exprimat dorinţa ca acest nivel să
3

rămână la 1,5%, iar la articolul 6 din proiect, tarifele care urmează să le practice sunt stabilite la
nivelul anului 2012, însă au considerat că ar trebui să fie actualizate cu rata inflaţiei.
D-nul Primar arată că ar trebui să se stabilească nivelul redevenţei, iar în ceea ce priveşte tarifele,
acestea vor fi actualizate cu rata inflaţiei conform legii.
D-nul consilier Florea Octavian propune ca nivelul redevenţei să fie de 2% fiind mobilizatoare
şi pentru administrator.
Supus la vot, cu propunerea d-lui consilier Florea Octavian, proiectul de hotărâre este aprobat în
unanimitate.
D-nul Primar arată că trebuia stabilit un nivel de 1,5% deoarece este societatea consiliului
local, singurul acţionar.
24.Proiect de hotărâre nr. 145/28.05.2014 referitor la delegarea gestiunii serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către A.D.P.P. Caracal SRL, cu
sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4 este prezentat de d-nul director Tudor Cătălin Ionuţ care arată că,
având în vedere că, începând cu luna iunie 2014, încetează contractul de concesiune încheiat între
Municipiul Caracal şi SC IGO SA ce a avut ca obiect delegarea unor servicii de utilităţi, printre care şi
serviciul de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal, se impune delegarea
acestui serviciu către noua societate a consiliului local, cu precizarea că la art. 5 din proiect , tarifele ce
vor fi practicate de A.D.P.P. CARACAL SRL pentru desfăşurarea activităţilor delegate prevăzute la
art.1 lit.a-i vor fi aprobate în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de delegare prin
hotărârea consiliului local la propunerea operatorului şi a Primarului municipiului Caracal
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
4.Proiectul de hotărâre nr. 114/07.05.2014 referitor la încetarea aplicabilităţii H.C.L. ale
municipiului Caracal nr. 166/23.12.2013 şi nr. 48/2014 precum şi aprobarea încadrarii pe zone fiscale
a terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier
Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
D-nul secretar arată că în urma discuţiilor avute cu direcţia economică şi cu compartimenul IT
care administrează baza de date, propune completarea proiectului cu încă un articol dintr-o ordonanţă
de urgenţă dată de Guvernul României, care a modificat Codul Fiscal în anul 2010, respectiv, pentru
anul fiscal 2014, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor
prezentei hotărâri, este de 30.09.2014 şi anume să nu se calculeze oamenilor penalităţi sau majorări.
Supus la vot, cu propunerea făcută, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr. 117/14.05.2014 referitor la aprobarea tarifelor pentru plata
manoperei unor acţiuni şi lucrări de asistenţă sanitar – veterinară practicate în cadrul Clinicii Sanitar Veterinară 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.
6.Proiectul de hotărâre nr. 118/15.05.2014 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare şi a
contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal
pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE
TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL 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.
7.Proiectul de hotărâre nr.119/19.05.2014 referitor la aprobarea listei definitive a
solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în
municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de
prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor, in anul 2014 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

4

8.Proiectul de hotărâre nr. 120/19.05.2014 referitor la aprobarea listei de repartizare a
locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2014 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 după cum urmează:
Dulea (Alexandrescu) Nicoleta - 18 voturi pentru, Stanciu Giorgiana-Ana-Maria - 18 voturi pentru şi
Androne Iulian-Valentin - 17 voturi pentru şi un vot împotrivă.
9.Proiectul de hotărâre nr.121/19.05.2014 referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 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 aprilie 2014 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.
10.Proiect de hotărâre nr. 122/27.11.2014 referitor la completarea HCL nr. 154/27.11.2013
privind stabilirea amplasamentelor statiilor de îmbarcare/debarcare, altele decat autogara pentru
transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora este prezentat
de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate şi solicită în continuare actualizarea numărului de locuri de taxiuri şi a staţiilor de taxi.
D-nul secretar arată că obiectul proiectului de hotărâre vizează staţiile de îmbarcare/debarcare,
iar problema ridicată cu privire la actualizarea staţiilor de taxi face obiectul unui alt proiect de hotărâre
ulterior.
Preşedintele de şedinţă arată cu privire la locurile de taxi să se vadă care este numărul de
locuitori deoarece acestea se fac în funcţie de numărul de locuitori.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
11.Proiectul de hotărâre nr. 123/19.05.2014 referitor la aprobarea vânzarii prin licitaţie
publică a imobilelor teren intravilan în suprafaţă de 1612,23 mp şi a construcţiilor cu destinaţia de
locuinţe, situate în Caracal, str. Negru Vodă, nr. 15, jud. Olt, imobile ce aparţin domeniului privat al
municipiului Caracal precum şi acordarea unui drept de preemţiune la cumpărarea acestor imobile în
favoarea Ministerului Culturii şi Cultelor conform prevederilor Legii nr.422/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian şi 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.
12.Proiectul de hotărâre nr.127/20.05.2014 referitor la însuşirea raportului de evaluare
având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 48,00 mp, ce aparţine domeniului privat al
municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Aleea Castanilor, la S de Bl. E7, jud. Olt 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.
13.Proiectul de hotărâre nr.128/20.05.2014 referitor la însuşirea raportului de evaluare având
ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 12,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului
Caracal, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, la N de Şcoala Gimnazială nr. 2, jud. Olt 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.
14.Proiectul de hotărâre nr.129/20.05.2014 referitor la însuşirea raportului de evaluare având
ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 6,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului
Caracal, situat în Caracal, str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr. 2, jud. Olt 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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15.Proiectul de hotărâre nr. 131/21.05.2014 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului
teren în suprafaţă de 9101 mp 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 două loturi rezultate este prezentat de d-nul consilier Bondrescu
Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae semnalează un posibil conflict de interese şi se
va abţine de la deliberări şi de la procesul de votare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
16.Proiect de hotărâre nr. 132/21.05.2014 referitor la aprobarea contului de execuţie bugetară
la 31.03. 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
17.Proiectul de hotărâre nr. 134/21.05.2014 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe 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.
18.Proiectul de hotărâre nr. 135/21.05.2014 referitor la aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită către SC CEZ Distribuţie SA, a unor active fixe(capacităţi energetice) din investiţia „Extindere
reţea joasă tensiune şi iluminat public str. Trandafirilor şi Mărţişorului, municipiul Caracal, judeţul
Olt" în vederea furnizării de energie electrică 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
19.Proiectul de hotărâre nr. 136/22.05.2014 referitor la aprobarea documentaţiilor de
urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru
obiectivul „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ“ din municipiul
Caracal, strada General Magheru nr. 110-114 beneficiar – S.C. VIODOR COMPANY S.R.L. 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, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
25 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Bujor Vasile propune ca acest punct să fie discutat în următoarea şedinţă ordinară
a consiliului local.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Ilin Radu Mihail
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ILIN RADU MIHAIL

VIOREL EMIL RĂDESCU
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