ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 274/29.10.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.10.2021 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de domnul Rădescu Viorel Emil, secretar general al Municipiului
Caracal, care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali
aleşi, (domnul consilier Dumitru Mihai-Cristinel) lipsește motivat.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 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. 55763/25.10.2021 în baza Dispoziţiei nr. 1011/25.10.2021.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Căpățînă Robert-Marius, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar general, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
21.09.2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 13.10.2021,
acestea fiind aprobate cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi, care a fost
completată.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi.
Domnul consilier Stănescu Octavian Viorel nu a participat la dezbaterea proiectului de hotărâre
nr. 254/21.10.2021 și nu și-a exercitat dreptul de vot.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind
aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 250/21.10.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr.
8 din Anexa la H.C.L. nr. 99/31.08.2021 privind 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 2021 – 2022 este prezentat de domnul
consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: propun să facă parte domnul consilier Vîrdol Daniel.
Domnul președinte de ședință: propun vot deschis la acest proiect.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 251/21.10.2021 referitor la aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și
depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător, digitalizare și energie verde pe o
perioadă de 10 (zece) ani este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Alexe Costică: despre ce este vorba în acest proiect, să ne explice domnul
primar mai pe larg?
Domnul primar: această asociație este un O.N.G. care are ca scop promovarea proiectelor
europene pe mediu și pe valorificarea energiei verzi. Acest O.N.G. poate să trimită proiectele direct
către Bruxelles iar timpul de implementare ar putea fi mult mai mic. Rolul acestei asocieri este de a
scurta timpii pentru proiectele care țin de mediu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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3.Proiect de hotărâre nr. 252/21.10.2021 referitor la aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociación Socio-Cultural Romanati în vederea
promovării Proiectului ”Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură pentru
românii din Andalucia” este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 253/21.10.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L.
Caracal nr. 75/15.07.2021, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Bazin didactic de înotmunicipiul Caracal, județul Olt este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 254/21.10.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială – comuna Priseaca și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Oporelu, jud. Olt ca
membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare
cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-Costin care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 255/21.10.2021 referitor la admiterea în parte a plângerii prealabile
nr. 234/01.10.2021 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr.
103/31.08.2021 este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Cernat Șerban-Costin: aici mai am de făcut câteva amendamente:
- punctul 6.4. din Caietul de sarcini va avea următorul cuprins:
”6.4. În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare se restituie ofertantului pe
bază de cerere.”
- la pct. 4.2. paragraful 2 se completează cu sintagma ”evidențiate în titluri executorii” și va
avea următorul cuprins:
- ofertantul care a deținut și alte contracte cu U.A.T. Municipiul Caracal și figurează cu debite
restante, evidențiate în titluri executorii, către bugetul local reprezentând chirii, redevențe, precum și
contravaloarea utilităților aferente bunurilor de care a beneficiat.
Supuse la vot aceste amendamente, au fost votate cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 256/21.10.2021 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 2
la H.C.L. nr. 103/31.08.2021, privind închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în
Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului
public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a
spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului
Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Cernat Șerban-Costin: anexa la această hotărâre se va completa cu
amendamentele de la proiectul anterior.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 257/21.10.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal este
prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
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Domnul secretar: anexele la acest proiect au fost modificate față de cele care au fost transmise,
și urmează să fie completate la hotărârea de consiliu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Domnul primar: am primit pentru Spitalul Municipal Caracal suma de 2 miliarde lei vechi din
partea societății ALRO Slatina, ca un ajutor dat în perioada de pandemie, le mulțumesc în numele
Consiliului local al Municipiului Caracal, un exemplu demn de urmat.
MULȚUMIM!!!
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 265/27.10.2021 referitor la desemnarea reprezentanţilor Consiliului
local al Municipiului Caracal în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Caracal
este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
Domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan: propunerile sunt următoarele:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala gimnazială nr. 2
Şcoala gimnazială “Nicolae Titulescu”
Şcoala gimnazială “Gheorghe Magheru”
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
Liceul Teoretic „Ioniţă Asan”
Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”
Liceul Tehnologic „Matei Basarab”
Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu”

REPREZENTANTUL
CONSILIULUI
CERNAT COSTIN-ȘERBAN
CALCIU TITI-HORAȚIU
SAMIEE MARINA
PĂTRAN LAURENȚIU
CĂLDĂRARU CRISTI
SAMIEE MARINA
PAVEL CRISTIAN
POPESCU EUGEN-CĂTĂLIN

Domnii consilieri Bățăgui Costel Răzvan și Mitroi Dumitru-Liviu nu au participat la vot.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 270/28.10.2021 referitor la aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei
de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru
„Investiții de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr.73A” este prezentat de
domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
9 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: supun atenției dumneavoastră următorul președinte de ședință în ordine
alfabetică pentru următoarele două luni conform R.O.F. pe domnul Cernat Costin-Șerban, acesta fiind
aprobat cu 18 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căpățînă
Robert-Marius declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CĂPĂȚÎNĂ ROBERT-MARIUS

RĂDESCU VIOREL EMIL

-3-

