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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
  

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 19.05.2020 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 13 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.  
 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 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. 23485/18.05.2020 în baza Dispoziţiei nr. 337/18.05.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan propunerea 
fiind aprobată în unanimitate.  

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 în unanimitate. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
1.Proiect de hotărâre nr. 73/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile 

în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei 
Redea. 

  Domnul director Tudor Cătălin Ionuț: ar trebui să discutăm în strânsă legătură aceste două 
proiecte pentru că au ca obiect transmiterea din U.A.T. Redea și respective U.A.T. Deveselu a unor 
terenuri în număr de 25 și puțurile forate care se află amplasate pe aceste terenuri. La începutul lunii 
martie instituția noastră a formulat memorii către cele două U.A.T.-uri prin care solicita transmiterea 
în proprietate a terenurilor identificate prin cărțile funciare care sunt anexe la proiecte pentru a putea 
dezvolta și continua proiectul care se află în derulare la C.A.O. În conformitate cu legea respectiv art. 
294 din Codul Administrativ, s-a făcut această solicitare transmitere a imobilelor respective din 
patrimonial celor două U.A.T.-uri în patrimoniul nostru. Au dat curs, există și o solicitare din partea 
U.A.T. Redea de a fi transmise 3 puțuri care nu sunt cuprinse în proiectul cu C.A.O., solicitare care 
urmează a fi supusă atenției dumneavoastră în ședința ordinară. Urgența ședinței extraordinare de 
astăzi a fost dată de depunerea și inițierea procedurii de licitație de către C.A.O. pentru a demara 
proiectul desfășurat la nivelul județului Olt. Pe data de 28.05.2020 se demarează procedura de licitație. 

Noi acum nu facem altceva decât să dăm curs hotărârilor deja aprobate a celor două U.A.T.-uri în 
sensul de a fi incluse în patrimonial Municipiului Caracal a celor 25 de imobile terenuri și construcții. 

Domnul primar: nu putem pleca mai departe în acest proiect început cu mult timp în urmă și 
promis cetățenilor din orașul nostru până nu facem aceste modificări juridice.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 74/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile 
în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al 
Comunei Deveselu. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
Domnul primar: am depins foarte mult de acest proiect și asfaltările depind de el, oamenii 

trebuie să înțeleagă că nu s-au asfaltat anumite străzi din acest raționament. 
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dimulescu 

Virgiliu Dan declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată. 
 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
  DIMULESCU VIRGILIU DAN                                      RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 
 


