ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 49/03.11.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 03.11.2020 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși, având în
vedere demisia domnului Conea Cristian din P.N.L..
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al 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. 48966/02.11.2020 în baza Dispoziţiei nr. 44/02.11.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Alexe Costică propunerea fiind
aprobată cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 43/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local
al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.
Doamna Popescu Raluca Mihaela: prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar a dat citire propunerilor făcute de către partidele politice.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 44/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local
al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 2021.
Doamna Popescu Raluca Mihaela: prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar a dat citire propunerilor făcute de către partidele politice.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 45/02.11.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului
Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..
Doamna Popescu Raluca Mihaela: prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul primar propune ca reprezentantul Municipiului Caracal prin Consiliul Local al
Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. să fie domnul Bățăgui Răzvan având
în vedere faptul că acesta a mai exercitat această funcție.
Președintele de ședință: mai sunt alte propuneri?
Supus la vot, cu propunerea făcută de domnul primar, proiectul de hotărâre a fost
aprobat cu 18 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 46/02.11.2020 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurate în
prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 150/31.10.2019 precum și modificarea și completarea anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind Componenta nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a
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Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia.
Doamna Dumitrescu Silvia Nadia: prezintă proiectul de hotărâre.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 47/02.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L.
nr. 179/06.12.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare
pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI
DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE «HAGIESCU MIRIȘTE», ÎN VEDEREA
VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.
Doamna Scheiber Dana: prezintă proiectul de hotărâre.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă: precizează că și ședințele extraordinare ar trebui să aibă pe ordinea de
zi punctul ”Întrebări și interpelări”.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Alexe
Costică, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al
Municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,
RĂDESCU VIOREL EMIL

ALEXE COSTICĂ
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