ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 206/03.09.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 03.09.2021 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 14 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși, (domnii
consilieri Bățăgui Răzvan, Cernat Șerban, Dumitru Cristinel, Ion Paul, Vîrdol Daniel), lipsind motivat.
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. 45668/02.09.2021 în baza Dispoziţiei nr.
726/02.09.2021.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căpățînă Robert Marius, 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 14 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 204/02.09.2021 referitor la aprobarea documentației de alipire a
imobilului, înscris în Cartea Funciară numărul 58235, cu imobilul înscris în Cartea Funciară numărul
58237, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal.
Doamna Voicu Mariana Valeria prezintă proiectul de hotărâre.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 205/02.09.2021 referitor la stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al
Municipiului Caracal.
Doamna Lungu Ionela Veronica prezintă proiectul de hotărâre.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
3. Informări, întrebări şi interpelări.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căpățînă
Robert Marius, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal.
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