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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 28.11.2014 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 locali 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. 304/25.11.2014 în baza Dispoziţiei nr.
1958/25.11.2014.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Pavel Cristian, propunerea fiind aprobată
în unanimitate.

D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din
06.10.2014 şi de la şedinţa ordinară din 31.10.2014 care au fost aprobate în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi care este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1.Proiectul de hotărâre nr. 291/19.11.2014  referitor la modificarea şi  completarea Comisiei
tehnice  de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal aprobata prin Hotărârea
Consiliului  Local al municipiului Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei
Comisiei tehnice de  amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal  şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare a acesteia 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 secretar arată că a intervenit o modificare la proiect, în urma unei adrese, ADPP Caracal
revine cu propunerea, ca d-nul  Negreanu Dănuţ să facă parte din comisia tehnică, în locul d-lui Niţu
Constantin Viorel.

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

2.Proiectul de hotărâre nr. 294/20.11.2014 referitor la prelungirea  contractului de
concesiune nr.735/12.11.2004, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 106 mp, ce aparţine
domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti la Sud, Est şi Nord de bl.E15, cu
destinaţia extindere 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.

3.Proiectul de hotărâre nr. 295/20.11.2014 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 septembrie-octombrie 2014 este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil  în comisia de specialitate.

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

4.Proiectul de hotărâre nr. 296/21.11.2014 referitor la aprobarea schimbului de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr. 1229/01.04.2006 şi nr.
1213/01.04.2006 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. 297/21.11.2014  referitor la aprobarea documentaţiilor de
urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru obiectivul
„CENTRU DE AGREMENT ŞI FESTIVITĂŢI, SALĂ, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE
CAZARE, PISCINĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE” din municipiul Caracal, Aleea Crăiţelor nr.2,
beneficiar – SC MEDRASIG  SRL este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian  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.

6.Proiectul de hotărâre nr. 298/21.11.2014  referitor la aprobarea înscrierii Primăriei
municipiului Caracal în numele Municipiului Caracal în calitate de ofertant la licitaţiile publice
organizate în vederea valorificării bunurilor imobile şi mobile ale SC IGO SA Caracal-societate în
faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL, în limita disponibilităţilor financiare identificate în
bugetul local, în vederea cumpărării acestora este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile şi de
d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile de
specialitate.

D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că în avizul comisiei economice a fost o
abţinere şi nu un vot contra.

Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (d-nul
consilier Pavel Cristian).

7.Proiectul de hotărâre nr. 299/21.11.2014  referitor la aprobarea listei de repartizare a 2
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2014 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.

8.Proiectul de hotărâre nr. 300/21.11.2014  referitor la aprobarea planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2015, pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în
conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare 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, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.

9.Proiectul de hotărâre nr. 303/25.11.2014 referitor la alocarea sumei de 3500 lei  pentru
desfăşurarea manifestărilor organizate cu ocazia Revoluţiei din Decembrie 1989, manifestări aprobate
prin HCL nr. 09./30.01.2014 privind calendarul principalelor manifestări cultural artistice 2014 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 Ştefănescu Smarandache Niculae mulţumeşte d-lui primar pentru iniţiativă şi
speră că i-a convins şi pe consilierii majoritari de importanţa Revoluţiei din decembrie 1989, pentru că
într-un demers similar în ianuarie 2014 nu a reuşit să-i convingă de importanţa revoluţiei pentru
societatea românească. În continuare, doreşte să fie făcută o rectificare în titlul proiectului deoarece,
prin Legea nr. 273/201,1 Parlamentul a hotărât ca pe data de 22 decembrie să se sărbătorească Ziua
Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, propunând ca proiectul să fie intitulat „Alocarea sumei de
3500 lei  pentru desfăşurarea manifestărilor organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei Revolutiei
Romane si a Libertatii din 22 Decembrie 1989, manifestări aprobate prin HCL nr. 09/30.01.2014
privind calendarul principalelor manifestări cultural artistice 2014”. Deasemenea, face referire la
faptul că în expunerea de motive se face vorbire despre evenimentele din decembrie 1989, iar potrivit
Constituţiei în decembrie 1989 nu au fost evenimente şi a fost o revoluţie, dând citire unui paragraf din
Constituţie.

Supus la vot, cu amendamentul propus de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae,
proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.



3

10 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae îl întreabă pe d-nul secretar dacă d-nul

administrator special a fost convocat în şedinţa de consiliu.
D-nul secretar arată că d-nul administrator special va fi prezent la următoarea şedinţă de

consiliu.
D-nul Primar invită cetăţenii municipiului Caracal pe platoul din faţa primăriei cu ocazia Zilei

Naţionale de 1 Decembrie.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Pavel Cristian

declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PAVEL CRISTIAN VIOREL EMIL RĂDESCU


