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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 11.01.2018 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 12 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi, lipsind motivat 5 
consilieri, iar la 2 consilieri le-a încetat mandatul înainte de termen prin demisie și deces. 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. 02/10.01.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 16/10.01.2018.  
 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Ionescu Dan Valentin, propunerea 
fiind aprobată în unanimitate.  
 Preşedintele de şedinţă a ținut un discurs in memoriam domnului consilier inginer DINOIU 
ION, care a decedat la data de 29.12.2017. 

 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.Proiectul de hotărâre nr. 01/10.01.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului 
bugetului local din anul 2017 în sumă de 11.362.516,68 lei. 

Domnul director economic Rotunjanu Silviu: primul articol al proiectului de hotărâre are în 
vedere aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2017 în sumă de 11.362.516,68 lei 
pentru acoperirea golului de casă în sumă de 6.821.795,45 lei. Această aprobare este solicitată 
pentru a fi validată la Trezoreria Caracal. Articolul 2 al proiectului se referă la necesitatea efectuării 
de plăți la facturile scadente aferente anului 2017 pentru obiective de investiții care au fost aprobate 
și efectuate în anul 2017. La articolul 3 se are în vedere prevederile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 
333/2003 referitor la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare este necesar demararea licitației pentru achiziția serviciilor de 
pază aferente obiectivelor aparținând domeniului public și domeniului privat al municipiului 
Caracal, contractul expiră la 1 martie 2018, bugetul va fi aprobat în termenul de 45 de zile însă 
procedura de licitație este foarte greoaie și durează foarte mult. În urma adresei Serviciului Public 
de Interes Local Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal care au înregistrat un 
excedent în sumă de 140.287,28 lei, conform prevederilor legale, propun ca aceste sume să rămână 
la dispoziția acestora și să fie utilizat în decursul anului 2018 și pentru acoperirea golului de casă. 

Domnul secretar: având în vedere propunerea făcută de domnul primar prin domnul director, 
proiectul ar urma să fie completat cu art. 5, după art. 4, prin care alin. (1) consiliul local aprobă ca 
excedentul rezultat din execuția bugetului pe anii precedenți în sumă 140.287,28 lei să rămână la 
dispoziția Serviciului Public de Interes Local Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal 
și alin. (2) Se aprobă utilizarea sumei de 50.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă 
generate de lipsa disponibilităților și necesitatea efectuării de cheltuieli pentru asigurarea 
funcționării serviciului. Celelalte articole rămân neschimbate. 

Domnul consilier Pavel Cristian: aș vrea să întreb dacă este de competența noastră ca în 
afara exercițiului financiar noi să aprobăm sume pentru cheltuieli având în vedere că există o 
dispoziție a primarului executorie la această oră. 

 Domnul director economic Rotunjanu Silviu: dispoziția primarului se referă la utilizarea 
excedentului în situația în care nu există disponibil pentru efectuarea plăților necesare derulării 
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activității normale a primăriei. Toate aceste sume care sunt prevăzute în acest proiect vor fi incluse 
în Bugetul local al municipiului Caracal pentru anul 2018. 

Domnul consilier Pavel Cristian: este un nonsens, dacă aprobăm acum și apoi vor fi respinse 
în buget? 

Domnul director economic Rotunjanu Silviu: dacă le aprobați acum ele nu pot fi response în 
buget, deja le-ați aprobat. 

Domnul consilier Pavel Cristian: noi aprobăm acum ce a dispus domnul primar. 
Domnul director economic Rotunjanu Silviu: domnul primar a dispus utilizarea 

excedentului din anii precedenți în situația în care nu există suficient disponibil pentru funcționare. 
Domnul primar: noi am hotărât să facem această ședință extraordinară pentru a câștiga timp, 

dacă ne încadram în timp, făceam toate aceste lucruri în ședință ordinară. 
Domnul consilier Pavel Cristian: o situație similară am avut acum un an cu firma de câini 

unde noi spuneam că nu putem să aprobăm nicio sumă de bani în afara bugetului, nu se putea 
demara demersurile cu firma respectivă până nu aprobați bugetul să fie suma prinsă acolo, la fel și 
cu paza, la asta m-am referit și nu pe fond, pe formă, dacă noi avem competența de a aproba o sumă 
de bani în afara bugetului, atunci în cursul anului aprobă și bugetul și sume de bani în afara 
bugetului. 

Domnul primar: nu o să mai fie proiecte, pentru că aceste sume o să facă parte din buget, 
este doar o modalitate pentru angajarea unei plăți, sume care nu sunt în afara bugetului pentru că ele 
vor fi introduse în buget. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri: 
doamna consilier Popescu Luminița și domnul consilier Pavel Cristian. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionescu 
Dan Valentin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată. 
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