ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 41/29.10.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.10.2020 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali, cei care au depus jurământul.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al 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. 48036/28.10.2020 în baza Dispoziţiei nr. 16/28.10.2020.
Conform prevederilor art. 116 alin. 8, art. 124 şi art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este necesară întrunirea Consiliului local al
Municipiului Caracal.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Alexe Costică propunerea fiind
aprobată cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Popescu Eugen-Cătălin, declarat ales
la alegerile din data de 27.09.2020 și al cărui mandat a fost validat de către Judecătoria Caracal.
Secretarul general al Municipiului Caracal, domnul Rădescu Viorel Emil, aduce la
cunoștința Consiliului local al Municipiului Caracal și Primarului Municipiului Caracal, domnul
Ion Doldurea, Încheierea nr. 74/2020 a Judecătoriei Caracal prin care a fost validat domnul
consilier local Popescu Eugen Cătălin.
Se trece la depunerea jurământului de către domnul consilier local Popescu Eugen Cătălin,
declarat ales la alegerile locale din data de 27.09.2020.
Secretarul general al Municipiului Caracal, domnul Rădescu Viorel Emil, aduce la cunoștința
domnului consilier Popescu Eugen Cătălin prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare.
2. Alegerea viceprimarului Municipiului Caracal.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan propune, ca votul, în situația în care sunt mai multe
propuneri de viceprimar, să se exercite pe buletine de vot disctincte.
Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate.
Primarul Municipiului Caracal, domnul Ion Doldurea propune pe domnul Chesnoiu Adrian
Ionuț la funcția de viceprimar al Municipiului Caracal.
Domnul consilier Popescu Eugen-Cătălin propune pe domnul Pavel Cristian la funcția de
viceprimar al Municipiului Caracal.
În urma votului secret, este ales în funcția de viceprimar al Municipiului Caracal, domnul
Chesnoiu Adrian Ionuț.
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3. Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale
Consiliului local al Municipiului Caracal.
Secretarul general al Municipiului Caracal, domnul Rădescu Viorel Emil dă citire componenței
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, având în vedere înțelegerea făcută între
partidele politice reprezentate în Consiliul local al Municipiului Caracal.
Supusă la vot, componența comisiilor de specialitate, este aprobată în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Alexe
Costică, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al
Municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,
RĂDESCU VIOREL EMIL

ALEXE COSTICĂ

-2-

