ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23.07.2018 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată 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 9 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. 135/19.07.2018 în baza Dispoziţiei nr.
616/19.07.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Pavel Cristian Constantin,
propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul viceprimar, 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. 134/19.07.2018 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului
teren în suprafaţă de 6025 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, T57 P1-12, identificat prin
număr cadastral 52190, modificării şi completării inventarului domeniului public al municipiului
Caracal.
Domnul Tudor Ionuț Cătălin: prin acest proiect instituția noastră propune dezmembrarea unui
imobil teren intravilan, scopul îl reprezintă intenția de a depune cerere de finanțare în vederea
implementării unui proiect integrat ce vizează regenerarea urbană a unor zone din municipiul
Caracal, respectiv Esplanada Primăriei municipiului Caracal, Teatrul de Vară, Centrul de zi
Cristina, GPP nr. 1 si Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice. Cererea de
finanțare se va depune conform Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, ce
are ca obiectiv specific îmbunătățirea calității vieții în orașele mici si mijlocii cu populație sub
100.000 locuitori. Esplanada Primariei municipiului Caracal cuprinde și suprafața de teren de 6025
mp ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în T57 P1-12, înscris în Cartea
funciară a U.A.T. Caracal nr. 52190, pe care este edificat Centru Național de Informare Turistică,
prin implementarea unui proiect cu finanțare din fonduri europene, pe o suprafață de teren de 345
mp ce face parte din suprafața totală de 6025 mp și care are număr cadastral 52256. În vederea
depunerii cererii de finanțare mai sus menționate este necesară dezmembrarea imobilului teren în
suprafaţă de 6025 mp ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în T57 P1-12,
având numărul cadastral 52190, în două loturi, după cum urmează:
- Lotul nr.1, în suprafaţă de 345 mp., având categoria de folosinţă Curţi Construcţii, identificat
cu nr. cadastral 52256;
- Lotul nr. 2, în suprafaţă de 5680 mp., având categoria de folosinţă Curţi Construcţii,
identificat cu nr. cadastral 52257.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: la art. 3 mi se pare neclar alin. 1: suprafata inscrisa la
pozitia nr. 1058 se modifică din 3904 mp cu suprafața de 345 mp conform lot nr. 1 identificat in
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, cum, se adună cele două?
Domnul secretar: în anexa la H.C.L. nr. 107/2014 este prinsă suprafața de 3904 mp la poziția
1058 – Parcul Ceres, am lăsat suprafața de 345 mp unde este C.N.I.P.T. -ul iar diferența până la
5680 mp am introdus ca ultimă poziție nr. 2039 în anexă. Deci 3904 se înlocuiește cu 345 și va
rămâne C.N.I.P.T..
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 9 voturi pentru.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Pavel
Cristian Constantin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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