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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.02.2020 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.  
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 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. 11444/24.02.2020 în baza Dispoziţiei nr. 140/24.02.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Cernat Costin Șerban propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

31.01.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 14.02.2020, 
acestea fiind votate 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 cu 18 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 05/17.01.2020 referitor la aprobarea Programului de asistență socială 

“Hrană pentru persoanele aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite” este prezentat de 
domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.   

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 34/24.02.2020 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. 

nr. 79/28.06.2019 privind completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate 
către societatea 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 18 voturi pentru.  
 
3.Proiect de hotărâre nr. 35/24.02.2020 referitor la închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor 

comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce 
aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai 
Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate, însă are câteva completări, art. 4 lit. a se completează 
cu sintagma ori nu a plătit prețul și se elimină punctul b urmând ca declarația să fie modificată în mod 
corespunzător. 

Domnul viceprimar: propun din partea P.S.D.-ului ca din comisie să facă parte domnul Maciu 
Marin. 

Domnul consilier Pavel Cristian: domnul Calciu Titi Horațiu. 
Domnul secretar: domnul Maciu pentru membru plin și domnul Calciu pentru membru 

supleant. 

Supuse la vot, propunerile au fost votate cu 18 voturi pentru.   
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 36/24.02.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. 

nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, 
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CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN 
VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” 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 18 voturi pentru. 
 
5.Proiect de hotărâre nr. 37/24.02.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 și art. 3 din 

H.C.L. nr. 35/07.03.2018 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „CRESTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL 
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 18 voturi pentru. 
 
6.Proiect de hotărâre nr. 38/24.02.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor 

art. 1 din H.C.L. nr. 111/30.08.2019, precum și însușirea raportului de evaluare nr. 9129/12.02.2020 
având ca obiect imobil teren și clădiri cu destinația de locuințe care aparțin fondului locativ al 
municipiului Caracal, situat în Caracal, Calea București nr. 10, jud. Olt 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 18 voturi pentru. 
 
7.Proiect de hotărâre nr. 39/24.02.2020 referitor la aprobarea delegării serviciului public de 

iluminat al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: suntem obligați prin legislație să facem acest lucru, să delegăm acest serviciu. 

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
8.Proiect de hotărâre nr. 40/24.02.2020 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 9 

al Anexei la H.C.L. nr. 117/30.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 – 2020 este 
prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate.  

Doamna consilier Popescu Luminița: propun pe doamna Stănilă Silvia. 

  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
9.Proiect de hotărâre nr. 41/24.02.2020 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru 

activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în 

municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L. este prezentat de domnul 
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: noi am cerut de nenumărate ori să vină un reprezentant al 
A.D.P.P. în consiliul local să ne explice și nouă situația de acolo. Acum vin și ne pun o listă în față cu 
niște prețuri, de unde le scot nu știu, nu au nicio justificare în spatele lor? Atâta timp cât nu vine 

nimeni să ne explice ce este acolo și cum elaborează ei aceste liste de prețuri. Grupul P.N.L. se va 
abține. 

 Domnul primar: eu i-am spus de foarte multe ori să vină, era bine să vină și la comisii să 
lămurească lucrurile. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri (Calciu 
Horațiu, Popescu Luminița, Pavel Cristian, Chițu Gheorghe). 

 
10.Proiect de hotărâre nr. 42/24.02.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra 

unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea beneficiarilor este prezentat de 

domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.  
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  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru și 
un vot nul. 

 
11.Proiect de hotărâre nr. 43/24.02.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din 

domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este prezentat de domnul consilier 
Cernat Costin Șerban 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 17 voturi pentru și 
un vot împotrivă. 

 
12 .Informări, întrebări şi interpelări. 
 
Conform R.O.F. al Consiliului local al municipiului Caracal începând cu luna următoare adică 

martie și aprilie va fi domnul consilier Chițu Gheorghe. Supusă la vot, propunerea, a fost votată în 
unanimitate. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat 
Costin Șerban declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 
 
 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL 
                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 

 

   CERNAT COSTIN ȘERBAN                                         RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 
 
 
 


