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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27.06.2014 la Şedinţa ordinară a Consiliului local 
 

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi  toţi  cei 19 consilieri aleşi. 

  Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 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.175/26.06.2014 în baza Dispoziţiei 
nr.948/26.06.2014. 

       Ca preşedinte de şedinţă a fost propus  d-nul consilier Ilin Radu Mihail, propunerea fiind 
aprobată în unanimitate. 

Preşedintele de şedinţă  dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
D-nul primar, dă citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu 1 proiect de 

hotărâre. 
Supusă la vot, ordinea de zi completată , este aprobată în unanimitate. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 

           1. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Spătaru Marin, membru PDL este 
prezentată de d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu care solicită comisiei de validare să se 
retragă pentru analizarea documentaţiei. 
 D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae dă citire procesului verbal al comisiei de 
validare din care rezultă că d-nul Spătaru Marin îndeplineşte condiţiile legale de a ocupa postul vacant 
de consilier local PDL şi propune plenului consiliului local validarea acestuia. 
 Supusă, la vot validarea este aprobată în unanimitate. 
 În continuare, d-nul consilier Spătaru Marin depune Jurământul. 

  2 Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind 
stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentată 
d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu care arată că având în vedere vacantarea funcţiei de 
consilier local a domnului Dumitrescu Cristian şi validarea d-lui Spătaru Marin, se impune modificarea 
şi completarea comisiilor de specialitate şi anume d-nul Spătaru Marin devine membru în Comisia 
pentru activităţi de amenajare a   teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism şi în 
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte învăţământ, sănătate, sport, familie şi protecţia 
copilului. 

Supusă, la vot modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012 este 
aprobată în unanimitate. 

 D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 
20.05.2014 şi de la şedinţa ordinară din 29.05.2014, care au fost aprobate în unanimitate. 

 
   3.Proiectul de hotărâre  nr. 168/24.06.2014 referitor la aprobarea drepturilor băneşti 

aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de 
deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 
reşedinţă, pentru luna mai 2014 este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care 
arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de specialitate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 4.Proiectul de hotărâre nr.169/24.06.2014  referitor la prelungirea  contractului de 

concesiune nr.38/14.05.2014, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 65 mp ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti, bl E16, pe care este construit un 
spaţiu comercial este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
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  5.Proiectul de hotărâre nr. 170/24.06.2014  referitor la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ ROMANAŢI SERV”  prin asocierea municipiului Caracal prin Consiliul Local al 
municipiului Caracal  cu comuna Deveselu prin Consiliul Local al comunei Deveselu şi comuna Redea   
prin Consiliul Local al comunei Redea este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie şi d-nul consilier 
Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
 D-nul secretar face menţiunea că la art. 9 din proiect era împuternicit d-nul Tudor Ionuţ Cătălin 
să îndeplinească procedurile prevăzute de lege, dar având în vedere că va fi plecat într-o delegaţie, va 
fi împuternicit d-nul secretar.  

Supus la vot, cu menţiunea d-lui secretar, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 

 6.Proiectul de hotărâre nr. 171/24.06.2014 referitor la asocierea Municipiului Caracal prin 
Consiliul Local al Municipiului Caracal cu Comuna Deveselu prin Consiliul Local al Comunei 
Deveselu şi cu Comuna Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea în vederea acceptării acestora în 
calitate de membrii asociaţi la  “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.” , precum şi aprobarea modificării 
şi completării Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi 
de interes local    este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie şi d-nul consilier Bujor Vasile care arată 
că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

 D-nul secretar face menţiunea că titlul proiectului va trebui modificat şi anume ca modificările 
făcute să reprezinte act adiţional la actul contitutiv: -Asocierea Municipiului Caracal prin Consiliul 
Local al Municipiului Caracal cu Comuna Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu şi cu 
Comuna Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea în vederea acceptării acestora în calitate de 
membrii asociaţi la   “A.D.P.P. CARACAL S.R.L.” , precum şi aprobarea  Actului adiţional la Actul 
constitutiv  al “A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local -     

D-nul consilier Pavel Cristian întreabă dacă membrii asociaţiei au solicitat să deţină 30%. 
D-nul Primar arată că membrii au solicitat 0,01% şi restul municipiul Caracal pentru a se face o 

asociere care să funcţioneze pe principiile egalităţii. 
D-nul consilier Pavel Cristian întreabă care au fost criteriile pentru că numărul populaţiei este 

diferit. 
D-nul Primar arată  cu privire la înfiinţarea ADI că s-au purtat discuţii şi s-au pus de comun 

acord cu cele două UAT-uri pentru ca situaţia să fie convenabilă  pentru toate părţile.  
Supus la vot, cu menţiunea d-lui secretar, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 
7.Proiectul de hotărâre nr.172/24.06.2014 referitor la aprobarea procedurii privind acordarea 

de scutiri/ reduceri de majorări   de întârziere şi penalităţi aferente obligaţiilor bugetare restante la 
31.12.2013,   constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii şi alte venituri  datorate bugetului 
local de către persoanele juridice, personele  fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderile 
individuale şi asociaţiile familiale de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Caracal este 
prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

D-nul consilier Ilin Radu Mihail arată că acest proiect este foarte important pentru colectarea de 
fonduri. 

Supus la vot,  proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 

 8.Proiectul de hotărâre nr. 173/25.06.2014  referitor la aprobarea inventarului domeniului  
privat al  municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că 
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
 D-nul consilier Bujor Vasile doreşte să facă două observaţii de formă şi anume că inventarul 
trebuie semnat şi ştampilat de către cei care l-au întocmit şi mai are nelămuriri la unele poziţii cu 
privire la acordarea de terenuri pentru tineri unde, la situaţia juridică, este trecut 
„concesionat/comodat” şi crede că este o eroare, trebuind să fie scris ori concesionat ori comodat. 
 D-nul Primar arată că inventarul va fi trecut în programul informatic al contabilităţii astfel încât 
să existe pe viitor şi să poată fi modificat pe parcurs. 
 D-nul secretar arată că parcelele la care face referire d-nul consiler Bujor nu sunt încă ocupate. 
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 D-nul Primar arată că este vorba despre suprafeţele care sunt pe Legea 15/2003 care sunt 
neocupate deocamdată şi atunci este una dintre cele două forme. 
 D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că la una dintre poziţii la forma juridică 
este trecut d-nul Păun Marin. 
 D-nul Dan Băloi arată că acea suprafaţă de teren aparţine municipiului Caracal, însă d-nul 
Păun, în momentul când a construit  casa, un colţ al casei a afectat acea suprafaţă de teren, 
manifestându-şi dorinţa de a concesiona, cumpăra sau închiria suprafaţa respectivă şi pentru că la 
momentul respectiv nu a fost prins acel teren în patrimoniu, nu se putea face niciun demers în acest 
sens.  

Supus la vot,  proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 

9.Proiectul de hotărâre nr. 174/26.06.2014 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie 
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Supus la vot,  proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 

ESTE PROPUSĂ COMPLETAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTORUL PROIECT DE 
HOTĂRÂRE: 

10.Proiectul de hotărâre nr.176/26.06.2014 referitor la numirea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ROMANAŢI SERV” este prezentat de d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu 
care dă cuvântul d-lui primar pentru a face una dintre propuneri. 

D-nul Primar arată că, de obicei în toate asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 
reprezentantul ADI al UAT-lor era primarul, iar pentru a evita orice discuţie, orice interpretare de către 
organele statului, îl propune ca reprezentant pe d-nul Stan Teodor – citymanager. 

Supus la vot,  prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 

           11 .Informări, întrebări şi interpelări. 
 D-nul Primar face o informare şi anume că a semnat masterplanul privind fondurile europene 
pentru perioada 2014-2020 privind reţelele de apă şi canal din municipiul Caracal şi anume 17 
milioane de euro vor intra în lucrările din municipiul Caracal privind reţelele de apă şi 15 milioane de 
euro pentru reţelele de canalizare, bani care reprezintă cam de 8 ori bugetul municipiului Caracal, strict 
pentru reţelele de apă, canal, modernizare, extindere, astfel încât la finalul exerciţiului bugetar 2020, 
municipiul Caracal să aibă pe toate străzile reţele de apă şi canal, în conformitate cu normele europene.                                                                                                                           
      Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Ilin Radu Mihail   
declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 

 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
 

    ILIN RADU MIHAIL                                                  VIOREL EMIL RĂDESCU 
 


