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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
  

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 10.08.2020 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 13 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.  
 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 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. 35518/10.08.2020 în baza Dispoziţiei nr. 554/07.08.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă doamna consilier Florica Florentina Clarisa propunerea 
fiind aprobată 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 în unanimitate. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 136/07.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului 

Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal 
S.R.L.. 

Doamna Popescu Raluca Mihaela prezintă proiectul de hotărâre. 
Doamna președinte de ședință: trebuiesc făcute 3 propuneri. 
Domnul secretar: nu neapărat.  
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: propun pe Nicolae Ninel Iulian. 
Domnul consilier Nicolae Ninel Iulian: apreciez propunerea dumneavoastră dar cred că ar 

trebui să fie în această funcție un economist, un inginer și ca atare îl propun pe domnul Popescu Eugen 
Cătălin în această funcție. Eu nu particip. 

Domnul secretar: mai sunt alte propuneri? 
Domnul consilier Maciu Marin: propun să facă parte domnul inginer Radu Ilin Mihail. 
Doamna președinte de ședință: mai sunt propuneri? Se trece la vot. 
Domnul Popescu Eugen Cătălin – 3 voturi pentru 
Domnul Radu Ilin Mihail – 7 voturi pentru 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 137/07.08.2020 referitor la revocarea domnului Borcan Costică din 

funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. și a domnului Mihai Ilie din funcția 
de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.. 

Doamna Popescu Raluca Mihaela prezintă proiectul de hotărâre. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Florica 

Florentina Clarisa declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată. 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
     FLORICA FLORENTINA CLARISA                                  RĂDESCU VIOREL EMIL  


