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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 04.11.2021 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 17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși, (domnul
consilier Pavel Cristian și domnul consilier Calciu Horațiu) lipsind motivat.
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. Ședința s-a desfășurat prin
mijloace electronice conform art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, fiind
prezenți on-line 10 consilieri locali cât și prin prezența fizică a unui număr de 7 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Caracal prin adresa nr. 57867/03.11.2021 în
baza Dispoziţiei nr. 1065/03.11.2021.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat Costin-Șerban, 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 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 277/03.11.2021 referitor la trecerea din domeniul privat al
municipiului Caracal în domeniul public al acestuia, a imobilului-teren, situat în Municipiul Caracal,
str. Mihai Viteazul, nr. 73A, în suprafaţă de 19228 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 57830, nr.
cadastral 57830.
Domnul Tudor Ionuț Cătălin prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul primar: Ministerul Dezvoltării a prins în lista lor de investiții în primele 43 de unități
printre care se va construi și creșa noastră și au solicitat ca trecerea terenului să fie din domeniul privat
în domeniul public al U.A.T. Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
2. Informări, întrebări şi interpelări.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat
Costin-Șerban, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal.
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