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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27.12.2016 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 18 consilieri locali din 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. 271/21.12.2016 în baza Dispoziţiei nr.
959/21.12.2016.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Căldăraru Gheorghe Cristi propunerea
fiind aprobată în unanimitate.

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal de la ședința extraordinară convocată de
îndată din data de 24.11.2016 și procesul verbal de la ședința ordinară din data de 29.11.2016.

Procesele-verbale au fost supuse la vot şi aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi care a fost

completată cu un proiect.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi, fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 249/28.11.2016 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale

pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017 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 a fost aprobat în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre nr. 262/19.12.2016 referitor la concesionarea, prin licitație publică, pe o
perioadă de 5 ani, a 3 suprafețe de teren în suprafață totală de 5,00 mp, aparținând domeniului public al
municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip backlit este prezentat de domnul
consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

3.Proiect de hotărâre nr. 263/19.12.2016 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări
de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2017, 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 domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

4.Proiect de hotărâre nr. 264/19.12.2016 referitor la concesionarea, fără licitație publică, pe o
perioadă de 10 ani a unui teren intravilan în suprafață de 250 mp aparținând domeniului privat al
municipiului Caracal, situat în Caracal la nord – est de bl. A din str. Carpați nr. 73. Jud. Olt, pe care
este construit Skid GPL Auto este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că
proiectului i s-a propus un amendament în comisia de specialitate în sensul că la art. 4 să fie completat
și cu plata debitelor la zi, proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

Se trece la discutarea ordinei de zi, completată cu un proiect de hotărâre.

1.Proiect de hotărâre nr. 272/22.12.2016 referitor la modificarea şi completarea Anexei la
HCL nr. 04/29.01.2016 privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural artistice în
anul 2016 precum și utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervă al Centrului Cultural
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Municipal Caracal în vederea realizării evenimentului cultural Revelion 2017 este prezentat de domnul
consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

Domnul primar: anul trecut nu eram aici și probabil această manifestare nu a fost prinsă în
calendar, s-a vorbit de sărbătorile de iarnă dar nu s-a vorbit de revelion. Domnul director economic și
domnul secretar mi-au spus că nu putem organiza nimic dacă nu este prins în calendar și atunci de
aceea am procedat așa.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

5 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: având în vedere că cel care a înregistrat

ședința extraordinară din noiembrie nu a avut baterie la cameră și nu a putut să posteze pe site-ul
dumnealui toată înregistrarea văduvind caracalenii de o anumită parte a înregistrării ședinței, îi fac
cadou un CD cu acea înregistrare și deontologic ar fi să o posteze pe aceasta.

Domnul primar: aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră celor care suntem în această sală,
pentru modul în care s-au desfășurat toate aceste ședințe din iulie până în prezent și am convingerea că
pentru la anul lucrurile vor sta mult mai bine, eu fiind un primar nou de 5 – 6 luni, în aceste luni am
mai căpătat experiență și sper să ajutăm cetățenii orașului mai bine în anul următor. Pe de altă parte aș
vrea să transmit un mesaj și să le transmit un ”La mulți ani” caracalenilor atât celor care ne-au votat
cât și celor care nu ne-au votat, nu are nicio legătură cu acest lucru, și să le promit că cele trei
probleme care au rămas nerezolvate anul acesta cu siguranță ne vom ocupa de ele împreună cu
dumneavoastră, este vorba de piață, de câini și continuarea amenajării orașului, pentru că eu consider
că acestea sunt trei mari probleme cu care se confruntă orașul nostru, bineînțeles și locurile de muncă,
numai că locurile de muncă nu pot veni decât în măsura în care vin investitori noi sau se dezvoltă
investitorii pe care îi avem noi aici, iar aceștia nu vor veni până nu vor găsi o infrastructură mult mai
bună decât cea pe care o avem în prezent.

Prin luna aprilie – mai se va finaliza centura de sud, eu sper ca anul viitor până în toamnă să
finalizăm și centura de nord, sunt două lucruri foarte importante pentru că sunt câteva străzi în orașul
nostru care au mult de suferit datorită autovehiculelor de mare tonaj care nu au pe unde să circule.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căldăraru
Gheorghe Cristi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CĂLDĂRARU GHEORGHE CRISTI RĂDESCU VIOREL EMIL


