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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 06.08.2018 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului 
Caracal 

 
 Şedinţa a fost deschisă de înlocuitorul de drept al secretarului municipiului Caracal, Tudor 

Cătălin Ionuț, conform Dispoziției nr. 407/12.03.2013, care a făcut prezenţa, arătând că sunt 
prezenţi 12 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi (17 consilieri locali în funcție). Conform 
prevederile art. 39  alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1  din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 36566/03.08.2018 în baza 
Dispoziţiei nr. 676/03.08.2018.  
 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Pavel Cristian Constantin, 
propunerea fiind aprobată în unanimitate.  

 Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.  
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. 128/06.07.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de 
urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării 
investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe 
Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul 
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 147/02.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului 
general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului 
de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal este prezentat de 
doamna consilier Mușat Cornelia Mariana care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia 
de specialitate.  

Domnul primar: o să facem acest lucru apropo de rectificări succesive ori de câte ori va fi 
nevoie, aceste ședințe extraordinare se fac atunci când nu avem prea mult timp la dispoziție. 

Domnul viceprimar: aș vrea să le atrag atenția colegilor mei ca data viitoare când se mai 
lucrează la rectificări de buget să nu mai existe astfel de probleme și să uităm investiții care vrem să 
le dezvoltăm pe fonduri europene, să nu prindem finanțare pentru ele. Pentru data viitoare, vă rog 
frumos, să le citiți, rămânem și după program, rămânem și sâmbăta și duminica la lucru, important 
este ca investițiile să prindă finanțare. 

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru. 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Pavel 

Cristian Constantin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

 
   PAVEL CRISTIAN CONSTANTIN                  RĂDESCU VIOREL EMIL 
 


