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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 21.12.2018 la Şedinţa ordinară a Consiliului local 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi (18 consilieri 
locali în funcție).  
 Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr. 215/2001 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. 58550/17.12.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 1127/17.12.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Prună Toma propunerea fiind aprobată 
în unanimitate. 

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
29.11.2018, procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 06.12.2018, 
procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 13.12.2018 și procesul verbal 
al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 14.12.2018. 

  Procesele-verbale au fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
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 18 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1. Validarea propunerii ALDE – Organizația Județeană Olt pentru funcția de consilier local. 
Supusă la vot, validarea propunerii A.L.D.E. – Organizația Județeană Olt pentru funcția 

de consilier local a domnului Șerban Ionuț Marian, a fost aprobată cu 18 voturi pentru. 
 
2. Modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
Supusă la vot, modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016, a fost aprobată cu 18 

voturi pentru. 
 
3.Proiect de hotărâre nr. 228/21.11.2018 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale 

pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019 este prezentat de domnul 
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

 4.Proiect de hotărâre nr. 276/13.12.2018 referitor la modificarea Anexei la HCL nr. 
115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi 
construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Conea Cristian Enache: cu această hotărâre se încheie această epopee a bazei 
sportive de la Deveselu? Dacă ne gândim la această bază ne aduce aminte la echipa de fotbal din 
municipiul Caracal care mai folosea și alte clădiri ca și bază materială, mă refer la restaurantul din parc 
și clădirea fostei popicării, ele ce stadiu juridic mai au, pentru că, dacă nu au forme legale se îndreaptă 
sigur spre o degradare pentru că nici bani nu putem să aprobăm pentru întreținerea sau reparația lor, 
deci ce durează atât să intre în legalitate și ce ar trebui făcut să rezolvăm aceste clădiri? 

Domnul secretar: legat de statutul juridic al celor două imobile, acestea se află în patrimonial 
consiliului local. 

Domnul consilier Conea Cristian Enache: au cadastru, pot fi date în folosință cuiva?  
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Domnul secretar: pot fi date, din moment ce sunt în patrimoniu, cadastru nu s-a făcut încă. 
Domnul primar: este interesat cineva de acest lucru? 
Domnul consilier Conea Cristian Enache: nu este interesat nimeni dar sunt închise de 7 ani, se 

tot spune că nu au autorizații de construire, ce statut mai au în acest oraș?  
Domnul primar: noi am considerat că atâta timp cât nu au toate actele, nu au putut fi 

concesionate, de aceea nu au fost folosite. În momentul în care o să fie în regulă, cu siguranță vom face 
acest lucru, doar nu le lăsăm să se degradeze. 

Domnul secretar: fosta conducere înainte de 2012 a luat decizia să le edifice fără a avea 
documente. La momentul la care au fost edificate nu exista autorizație de construire.  

Domnul consilier Conea Cristian Enache: ca să intre în legalitate ce le mai trebuie? 
Domnul secretar: ele au intrat în patrimonial consiliului local, urmează să le facem cadastru și 

atunci poate fi luată o decizie în acest sens. 
  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 

 
5.Proiect de hotărâre nr. 277/13.12.2018 referitor la completarea anexei la H.C.L. nr. 

19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului 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 19 voturi pentru. 
 
6.Proiect de hotărâre nr. 278/13.12.2018 referitor la completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 

110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal 
aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care 
au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL 
S.R.L. este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

7.Proiect de hotărâre nr. 279/13.12.2018 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023 este prezentat de domnul 
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 280/13.12.2018 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate 
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social este prezentat 
de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

9.Proiect de hotărâre nr. 281/13.12.2018 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 
142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi 
edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt 
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 19 voturi pentru. 
  
10.Proiect de hotărâre nr. 282/13.12.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale 
imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A» este prezentat de domnul 
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
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11.Proiect de hotărâre nr. 283/13.12.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a 

obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și 
scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal este prezentat de 
domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
12.Proiect de hotărâre nr. 284/13.12.2018 referitor la acceptarea ofertei de donație a S.C. 

CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii este prezentat de domnul 
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

 Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
  
13.Proiect de hotărâre nr. 285/13.12.2018 referitor la prelungirea folosinţei gratuite de către 

Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, 
pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului 
Municipal Caracal, str. Plevnei nr. 36, jud. Olt este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu 
Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
14.Proiect de hotărâre nr. 286/13.12.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 

1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar 
PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L. este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care 
arată că proiectul a primit un amendament, în acest sens, a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus în comisia 
de specialitate, a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 

 
15.Proiect de hotărâre nr. 288/14.12.2018 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada 
Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal” este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

16.Proiect de hotărâre nr. 289/17.12.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general 
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier 
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: Consiliul Județean Olt a mai transferat către bugetul local al municipiului 
Caracal 5 miliarde lei vechi, îi mulțumim încă o dată pentru acest lucru. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

17 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul primar: a fost un an greu dar frumos, împreună am realizat lucruri importante pentru 

orașul nostru și sper să facem și mai bine în anul care vine.    
Domnul președinte de ședință: înmânăm hotărârile de consiliu revoluționarilor din decembrie 

1989, prin care s-au atribuit locuri de veci. 
Domnul primar: vă mulțumesc petru ceea ce ați făcut pentru orașul nostru, pentru țara noastră 

în zilele revoluției. 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Prună Toma 

declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

                 PRUNĂ TOMA                                                         RĂDESCU VIOREL EMIL  
 


