
 - 1 - 

  
              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                  Nr. 23/15.02.2021 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 15.02.2021 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 17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși.
 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. 9423/12.02.2021 în baza Dispoziţiei nr. 126/12.02.2021. 

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 17 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 21/12.02.2021 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru 

implementarea proiectului ”Parteneriat activ în combaterea exluziunii şi sărăciei in comunitatea 
marginalizata  din Municipiul Caracal”, in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
CAPITAL UMAN 2014-2020 - Cod SMIS: 149193. 

Domnul Toma Octavian Dănuț prezintă proiectul de hotărâre. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 
 2.Proiect de hotărâre nr. 22/12.02.2021 referitor la aprobarea Documentației tehnice de 

avizarea lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a 
surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor 
marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”. 

Domnul Toma Octavian Dănuț prezintă proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Stănescu Octavian Viorel: municipiul Caracal a primul municipiu din țară 

unde s-a format acest grup local de acțiune urbană, am fost cu cel mai mare punctaj. Mă bucur că 
există acest proiect și că va prinde viață și nu pot să vă urez decât succes și spor la treabă.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 
3. Informări, întrebări şi interpelări. 
 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ancuța 

Virgil, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al 
Municipiului Caracal. 

 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 
                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 

 
                     ANCUȚA VIRGIL                                                   RĂDESCU VIOREL EMIL  
 


