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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 20.09.2016 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 15 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi.  Având în vedere
prevederile art. 39  alin. 2 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. 192/15.09.2016 în baza Dispoziţiei nr.
459/15.09.2016.

Domnul secretar: nefiind prezent la ședință domnul consilier Calciu Horațiu care trebuia să
fie președinte de ședință și având în vedere prevederile art. 10 alin. 6 din R.O.F. a Consiliului local
al municipiului Caracal, se precizează că în cazul lipsei președintelui de ședință la una din ședințele
organizate pe perioada mandatului său, conducerea ședinței va fi asigurată de un președinte ales
numai pentru ședința respectivă, în consecință vă rog, să faceți propuneri.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Băţăgui Costel Răzvan, propunerea
fiind aprobată cu 15 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar precizează că, de pe ordinea de zi retrage proiectul de hotărâre nr.

189/15.09.2016.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată cu 15 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 190/15.09.2016 referitor la aprobarea Programului de asistență

socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”  ce are ca obiect acordarea unor beneficii sociale sub formă de
tichete sociale persoanelor şi familiilor cu probleme sociale din municipiul Caracal, în vederea
prevenirii, combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, este prezentat de domnul consilier
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Nicolae: mă abțin de la votarea acestui proiect
fiind în conflict de interese având în vedere posibilitatea ca un afin să fie beneficiar al acestui
proiect.

Domnul consilier Căldăraru Cristian: și eu mă abțin de la votarea acestui proiect fiind în
conflict de interese.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri.
2.Proiect de hotărâre nr. 191/15.09.2016 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de

Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016 este prezentat de domnul
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Băţăgui

Costel Răzvan, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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