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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                  Nr. 04/14.01.2021 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 14.01.2021 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local 
al Municipiului Caracal 

 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care 
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși.
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al 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. 2389/13.01.2021 în baza Dispoziţiei nr. 42/13.01.2021. 

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 17 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Dumitru Mihai-Cristinel, ales 

consilier local supleant pe listele P.S.D. la alegerile din data de 27.09.2020 și al cărui mandat a fost 
validat de către Judecătoria Caracal. 

 Se trece la depunerea jurământului de către domnul consilier local Dumitru Mihai-
Cristinel, declarat ales la alegerile locale din data de 27.09.2020. 
 Secretarul general al Municipiului Caracal, domnul Rădescu Viorel Emil, aduce la cunoștința 
domnului consilier Dumitru Mihai-Cristinel prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 2. Modificarea și completarea H.C.L. nr. 02/29.10.2020 referitor la stabilirea și organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Domnul secretar: face precizări cu privire la comisiile de specialitate ale consiliului local din 
care a făcut parte domnul consilier local Chesnoiu Adrian-Ionuț și propune votarea domnului Dumitru 
Mihai-Cristinel în comisiile din care făcea parte domnul Chesnoiu Adrian-Ionuț. 

Supusă la vot, propunerea, aceasta a fost aprobată cu 18 voturi pentru. 
Supusă la vot, modificarea și completarea H.C.L. nr. 02/29.10.2020, a fost aprobată cu 18 

voturi pentru. 
 

3.Proiect de hotărâre nr. 02/13.01.2021 referitor la alegerea Viceprimarului Municipiului 
Caracal. 

Secretarul general al Municipiului Caracal, domnul Rădescu Viorel Emil prezintă proiectul de 
hotărâre. 

Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: propun pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier 
Pavel Cristian, din partea grupului P.N.L.. 

Domnul Stănescu Octavian Viorel: grupul PRO ROMÂNIA nu are propuneri pentru funcția de 
viceprimar. 

Domnul secretar: deci sunt două propuneri, doamna consilier SAMIEE MARINA și domnul 
consilier PAVEL CRISTIAN. 

Domnul secretar: prezintă modalitatea de exercitarea a dreptului de vot pe buletinul de vot. 
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Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă. 

 
 4.Proiect de hotărâre nr. 03/13.01.2021 referitor la schimbarea temporară a destinației 

imobilului construcție, proprietate privată a U.A.T. Municipiul Caracal, situat în Caracal, Aleea Bibian 
nr. 1, jud. Olt în spații medicale - centre de vaccinare împotriva COVID 19, pe perioada derulării 
campaniilor de vaccinare. 

Secretarul general al Municipiului Caracal, domnul Rădescu Viorel Emil prezintă proiectul de 
hotărâre și strategia de vaccinare și instrucțiunile privind categoriile de persoane care urmează a fi 
vaccinate în etapa a II-a, emisă de C.N.C.A.V.. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
Domnul primar: de la prefectură ni s-a precizat că municipiul Caracal și împrejurimile acestuia 

se vor vaccina la noi în două centre. De comun acord cu D.S.P. -ul, am hotărât ca cele două centre să 
funcționeze în popicărie, noi din partea primăriei am făcut ceea ce trebuia făcut, probabil că luni vor fi 
gata cu totul. Partea mai puțin știută este faptul că la cele două centre trebuie să ai un medic 
coordonator și câte doi medici pe fiecare tură. Vor fi organizate două ture și 6 cabinete. Ne trebuie un 
medic coordonator, 4 medici care să asigure două ture și 24 de asistente medicale, 4 registratoare. Am 
încercat să folosim forțele proprii în primă fază, avem medicii de la cabinetele școlare, avem 2, iar 
asistentele medicale o parte dintre ele de la cabinetele școlare sunt la spital detașate să ajute acolo, mai 
avem disponibile maxim 16 asistente. Până acum nu știm cine plătește toate acestea, adică personalul 
și investițiile care s-au făcut pentru amenajarea acestor centre, nu s-a precizat încă sursa de finanțare. 
Noi așteptăm o ordonanță de urgență prin care să se spună cum se va proceda. Cert este că noi suntem 
gata, de luni putem primi oameni la vaccinare. 

 
5. Informări, întrebări şi interpelări. 

 
 Doamna viceprimar Samiee Marina: este o mare onoare să fi viceprimarul Municipiului 
Caracal. Vă mulțumesc domnule deputat, domnule primar pentru încrederea pe care mi-o acordați și vă 
asigur că voi îndeplini tot ceea ce presupune funcția de viceprimar. Vă mulțumesc tuturor pentru 
încrederea acordată.  

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ancuța 
Virgil, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al 
Municipiului Caracal. 

 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
                     ANCUȚA VIRGIL                                                   RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 
 
   
 


