ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.10.2014 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 locali 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. 281/27.10.2014 în baza Dispoziţiei nr.
1517/27.10.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Maciu Marin, propunerea fiind aprobată
în unanimitate.
D-nul Secretar face două informări, una dintre ele cu privire la OUG nr. 55/2014 pentru
reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, iar în baza acestei ordonanţe, un număr
de 7 consilieri locali şi-au exprimat opţiunea către un alt partid politic, în continuare prezentând
structura actuală a consilului local şi anume: 14 consilieri din partea PSD, 1 consilier din partea PNL,
1 consilier din partea PPDD, 1 consilier din partea UNPR şi 2 consilieri independenţi, această structură
fiind comunicată către Prefectura Olt şi Consiliul Judeţean Olt.
Deasemenea, informează cu privire la o hotărâre judecătorească, un litigiu, prin care d-nul
Dumitrescu Cristian a contestat, la Tribunalul Olt, hotărârea consiliului local cu privire la încetarea
calităţii de consilier înainte de termen, soluţia fiind de respingere a cererii ca neîntemeiată, deasemenea
fiind respinsă şi cererea de suspendare, hotărârea Tribunalului Olt fiind definitivă.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din
03.09.2014, de la şedinţa extraordinară din data 12.09.2014 şi de la şedinţa ordinară din 30.09.2014
care au fost aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi care propune completarea ordinei de zi cu un proiect de
hotărâre.
Supusă la vot, ordinea de zi, completată, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr.276/22.10.2014 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
lunile august -septembrie 2014 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de
hotărâre a primit avizul favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr.277/22.10.2014 referitor la numirea reprezentantului Consiliului
local al municipiului Caracal în Consiliul de Administraţie la Clubul Sportiv Şcolar Caracal este
prezentat de d-nul consilier Stefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune ca reprezentantul Consiliului local al
municipiului Caracal în Consiliul de Administraţie la Clubul Sportiv Şcolar Caracal să fie d-nul
Mitroi Liviu.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul este aprobat cu 19 voturi pentru.
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3.Proiectul de hotărâre nr. 278/22.10.2014 referitor la numirea reprezentantului Consiliului
local al municipiului Caracal în Consiliul de Administraţie la Clubul Copiilor „Marius Bunescu”
este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune ca reprezentantul Consiliului local al
municipiului Caracal în Consiliul de Administraţie la Clubul Copiilor „Marius Bunescu” să fie
d-na Dovan Aurica.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae doreşte ca d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian să spună câteva cuvinte despre d-na Dovan Aurica, pentru că nu ştie nimic despre aceasta.
D-nul Primar arată că se pot face propuneri din partea oricărui partid politic şi nu este nevoie să
se facă CV-ul persoanei respective.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
4.Proiectul de hotărâre nr.280/22.10.2014 referitor la aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal
şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal este prezentat
de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
D-nul secretar arată că la comisia de specialitate s-a făcut menţiunea că se aştepta avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, caz, în care nu ar fi venit acest aviz, proiectul se retrăgea
de pe ordinea de zi, în acest sens s-a primit avizul agenţiei, prin care se comunică faptul că nu sunt
observaţii referitoare la modul de completare al planului de ocupare a funcţiilor publice ce a fost
înaintat spre avizare acestora şi în termen de 30 de zile de la data aprobării acestuia să fie înaintat la
ANFP în format electronic.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Este propusă completarea ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre:

5.Proiectul de hotărâre nr.286/30.10.2014 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.
6 .Informări, întrebări şi interpelări.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Maciu Marin
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

MACIU MARIN

VIOREL EMIL RĂDESCU

2

