
 1

 
               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 14.12.2018 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local 
al municipiului Caracal 

 
 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 

prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi (18 consilieri locali 
în funcție). Conform prevederile art. 39  alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea nr. 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. 58198/13.12.2018 în baza Dispoziţiei nr. 1124/13.12.2018.  
 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Prună Toma, 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. 274/13.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general 
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal. 

Domnul primar: acești bani vin de la Ministerul sănătății pentru achiziționarea de aparatură 
medicală și anume: un aparat digitalizat pentru radiologie și un aparat cu braț C mobil. Nu multe 
spitale din țară au astfel de aparatură, am vrut aceste aparate pentru că este o condiție de a trece la 
gradul III a Spitalului Municipal Caracal. Este nevoie de o cofinanțare de 10%. 
 Domnul Ionescu Adrian: 

 La partea de venituri:  
 Titlul 42.16.01 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 
aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate se suplimentează cu 
suma de 811 mii lei. 

 La partea de cheltuieli: 
          Cap.66.06.01 - Spitale  
        Subcap. 51.02.25 - Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății - se 
suplimentează cu suma de 811 mii lei. 
 Domnul primar: vreau să vă mulțumesc pentru că am reușit să dotăm noua creșă pe care o 
inaugurăm astăzi împreună cu Ambasada S.U.A.   

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru. 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Prună 

Toma, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată. 
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