ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 15.02.2018 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului
Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Conform prevederile
art. 39 alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1 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. Şedinţa a fost
convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 42/13.02.2018 în baza Dispoziţiei nr.
127/13.02.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Ionescu Dan Valentin, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 40/09.02.2018 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul
anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul
2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal este prezentat de domnul consilier
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul director economic Rotunjanu Silviu: față de cele menționate în proiectul de buget
inițial în urma discuțiilor și propunerilor primite se fac următoarele corecții care se supun aprobării
Consiliului Local:
- Bugetul de venituri al Municipiului Caracal se majorează cu suma de 36 mii lei de la
42.251 mii lei la 42.287 mii lei prin repartizarea de subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea
sănătății în vederea acoperirii sumelor necesare pentru voucherele de vacanță;
- Bugetul de cheltuieli al Municipiului Caracal se diminuează cu suma de 427 mii lei de la
58.431 mii lei la 58.004 mii lei astfel:
- titlul I cheltuielile de personal se reduc cu suma de 64 mii lei de la 18.521 mii lei la 18 457
mii lei ca urmare a eliminării fondului de premiere de 100 mii lei și adăugării sumei de 36 mii lei
vouchere de vacanță pentru personalul cabinetelor școlare;
- titlul II cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu suma de 70 mii lei în urma
redistribuirii sumelor din fondul de premiere;
- titlul VI cheltuielile cu transferurile între unități ale administrației publice se reduc cu suma
de 25 mii lei la transferuri de capital ca urmare a modificării programului de investiții (eliminare
obiectiv de investiții DALI fosa septică spital);
- titlul XI alte cheltuieli se majorează cu suma de 30 mii lei prin redistribuirea sumelor din
fondul de premiere pentru finanțarea activităților sportive;
- titlul XIII active nefinanciare se reduce cu suma de 438 mii lei ca urmare a modificării
programului de investiții (eliminare 725 mii lei investiții la școli prevăzute în bugetul propriu al
acestora și adăugarea a 3 noi obiective de investiții Dali Cinema Central+30 mii lei, DALI Spațiul
expozițional Iancu Jianu nr. 26 +157 mii lei și achiziționare aparate fitness exterior +100 mii lei).
Bugetul de venituri și cheltuieli – al activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii
și subvenții al Municipiului Caracal pe anul 2018 este structurat astfel:
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Totalul veniturilor se majorează cu suma de 179 mii lei de la 17.908 mii lei la suma de
18.087 ca urmare a majorării prevederilor de venituri din taxe și alte venituri în învățământ la
Colegiul Dimitrie Petrescu (școala de șoferi, arenda, chirii, taxe bacalaureat)
Se modifică în mod corespunzător anexa nr. 14 - programul de investiții, corelat cu lista de
investiții.
Anexa nr. 15 - fond de salarii se completează cu ordonatorii terțiari:
Propuneri 2018
Specificații

Nr.
posturi

SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA MEDICALA IN
UNITATILE DE INVATAMANT SI ASISTENTA
MEDICALA COMUNITARA
26
Centrul de Asistenta Medico Sociala
36
Serviciul Public de Interes Local Administratia Pietelor
si Targul Saptamanal
18

Fond
aferent
salariilor de
bază
- mii lei-

1 637
1 860
675

Domnul primar: s-a muncit mult la acest proiect de buget, consider că este un buget
echilibrat, în care s-a ținut cont de toți indicatorii pe care îi avem de făcut, să facem tot ce ne-am
propus.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2018 referitor la aprobarea contractului de închiriere a
suprafeței de 1676 mp teren care aparține infrastructurii feroviare publice fără elemente de
transport, temporar disponibile aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea
C.N.C.F. CFR S.A. – Sucursala Regională C.F. Craiova în vederea realizării investiției ”Extindere
și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt” este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: acesta este un proiect pe care ni-l dorim cu toții, el va face legătura între
partea de nord a orașului și toate celelalte ieșiri din oraș. Am încercat în primă fază să facem acest
lucru cu un contract de închiriere dar nu s-a putut, de aceea s-a întârziat puțin sper ca în câteva
săptămâni să înceapă lucrarea și sper că va fi finalizată undeva spre vară – toamnă iar în acel
moment se va termina cu traficul greu din oraș. Din informațiile pe care le avem la sfârșitul lunii
martie și începutul lunii aprilie se va da în folosință și centura de sud a orașului este finalizată 98 –
99% dar mai trebuie înlocuiți câțiva stâlpi de înaltă tensiune. Sper să vină și investitorii după ce
vom termina aceste centuri pentru că toți investitorii cu care am discutat spun că nu există o
infrastructură rutieră care să le permită acest lucru. S-a licitat și DN 6 și sper să intrăm cu lucrările
și acolo
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionescu
Dan Valentin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

IONESCU DAN VALENTIN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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