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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 21.11.2014 la Şedinţa extraordinară  a Consiliului Local Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 16 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi.  Având în vedere
prevederile art. 39  alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 293/20.11.2014 în baza Dispoziţiei nr.
1932/20.11.2014.

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

Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 292/20.11.2014 referitor la rectificarea bugetului de venituri şi

cheltuieli trimestrul IV 2014 în plus cu suma de 3.136 mii lei este prezentat de d-nul secretar Viorel
Rădescu care arată că prin Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, adresa nr.OT358256/16.10.2014 de la Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Olt, prin care se dispune majorarea salariilor si hotarari judecatoresti pentru trimestrul IV
2014, capitolul 6502 titlul 10 « cheltuieli de personal » in suma de 297 mii lei.

Prin adresa nr.13593/12.11.2014 de la SPITALUL MUNICIPAL CARACAL, prin care se
solicita majorarea prevederilor bugetare pentru trimestrul IV 2014, capitolul 6610, titlul 10,
« cheltuieli de personal » cu suma de 2707 mii lei si titlul 70 « cheltuieli de capital » in suma de 132
mii lei.

Sursa de finantare pentru suplimentarea solicitata a fost asigurata de Casa de Sanatate Olt,
conform act aditional nr.1/31.08.2014 la Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti
nr.H/4/30.06.2014 act aditional 5/29.10.2014 , pentru plata tichetelor de masa aferente lunii
noiembrie-decembrie  2014.

Totodata, la sectiunea 71.01.30, suma de 132 mii lei, este bugetata pentru investitii
preconizate  a se realiza :

- lucrari de modernizare  la centrala termica a Spitalului Municipal Caracal ;
- studiul de fezabilitate pentru Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului de

specialitate  din cadrul Spitalului Municipal Caracal.
Supus la vot,  proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că a fost desemnat prin HCL nr. 32/28.02.2013

ca reprezentant al Consiliului local în „Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea
concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor ce aparţin domeniului  public al
municipiului  Caracal „ şi supune atenţiei d-lui secretar că începând cu data de 21.11.2014
demisionează din această calitate, motivele fiind personale şi din lipsă de timp.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Pavel
Cristian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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