ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14.08.2019 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, 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. 39442/09.08.2019 în baza Dispoziţiei nr. 538/09.08.2019.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Domnul secretar precizează că, înainte de a fi supusă la vot ordinea de zi, în urma discuțiilor cu
dl primar, proiectul nr. 3 va fi retras de pe ordinea de zi.
Domnul Primar arată că: ne-am fi dorit să nu retragem acest proiect, însă s-au strecurat, nu
neapărat niște greșeli, niște interpretări ale legii și nu vrem să greșim, este o diferență la metrii pătrați
și nu aș vrea să greșim, cu siguranță va fi introdus pe ordinea de zi în ședința ordinară de la sfârșitul
lunii, este mai bine să întârziem două săptămâni pentru a nu se greși.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu retragerea proiectului nr.3, aceasta fiind
aprobată cu 12 voturi pentru.
Domnul Primar arată că: noi am fost bineintenționați și pentru acest proiect am făcut această
ședință extraordinară, numai că între timp au venit alte informații de la ANL.
Domnul secretar arată că: urmează să facem o adresă către ANL, este legat de calculul
suprafețelor la subsol și aici este o interpretare a textului de lege, le vom face o adresă săptămâna
viitoare, luni, și sperăm ca într-o săptămână să ne răspundă punctul lor de vedere, pentru că în funcție
de punctul lor de vedere poate fi influențat prețul final și nu vrem să aibă de suferit cumpăratorii.
Domnul Primar precizează că: prețul final este foarte important adică acești tineri cumpără prin
ANL dar până la urmă ajung să plătească locuința la prețul pieței, ori tocmai de aceea nu vrem să
greșim și să aibă această oportunitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 143/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Prună Toma, membru P.S.D. este
prezentat de domnul consilier Vîrban TItu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae arată că: vreau să semnalez din punct de
vedere un viciu de procedură, atunci când se vorbește de instituția demisiei ne ducem obligatoriu la
Codul muncii, ori Codul muncii spune că demisia este unilaterală și trebuie adresată angajatorului,
numai atunci trebuie luată în calcul. Această demisie pe care dl consilier Prună a făcut-o este înaintată
la insituția primarului, iar instituția primarului este altceva decât instituția consiliului local, deci nu este
adresată cui trebuie și nefiind adresată cui trebuie eu cred că din punct de vedere legal nu o putem lua
în calcul.
Domnul consilier Bățăgui Costel arată că: demisia a fost anunțată în consiliu, chiar dacă cererea
a fost urmată greșit, voința dlui Prună a fost destul de clară în consiliu, a spus – îmi dau demisia din
consiliul local – că nu a formulat-o bine, cred că în procesul verbal al ședinței se vede clar că și-a dat
demisia din consiliul local, că a adresat-o primarului, președintlui, asta este altă problemă.
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Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae arată că: vă contrazice Codul muncii care
spune că demisia trebuie să fie obligatorie scrisă.
Domnul secretar arată că: dvs. nu sunteți angajații consiliului local, nu aveți statut de angajați.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi pentru și 1 vot împotrivă –
dl consilier Ștefănescu Smarandache Niculae.
Domnul Primar arată că: ori prin consiliu, ori prin primar, omul și-a dat demisia.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae arată că: noi când am luat acest mandat am
jurat să fim în slujba cetățeanului, să respectăm legea, în slujba cetățeanului am impresia că am
renunțat demult să mai fim, dar nici legea nu o mai respectăm?
2.Proiectul de hotărâre nr. 144/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Conea Cristian Enache, membru P.S.D.
este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
3.Proiectul de hotărâre nr. 145/08.08.2019 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri,
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri
nr. 9 și Str. Parângului nr. 16, către titularii contractelor de închiriere a fost retras de pe ordinea de zi.
4.Proiectul de hotărâre nr. 146/08.08.2019 referitor la aprobarea listei 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 în anul 2019 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar are de făcut două mențiuni și anume: față de anexa pe care ați primit-o
dumneavoastră, la poziția nr. 16 se modifică numărul de persoane, dar calculul este corect, iar la
poziția nr. 32 este o îndreptare de nume, trebuie trecut Liana în loc de Ileana.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bățăgui
Costel Răzvan declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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