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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
  

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 16.03.2020 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.  
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 3 lit. b, 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. 15298/11.03.2020 în baza Dispoziţiei nr. 206/11.03.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan 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. 47/11.03.2020 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și 

Cheltuieli al Municipiului Caracal pentru anul 2020 este prezentat de: domnul consilier Ionescu Dan 
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate, dar a făcut 
următoarele observații: se elimină conținutul poziției 30 care reprezintă proiect tehnic plus execuție 
reabilitare ansamblu urban zona străzii Crizantemei – Bulevardul Antonius Caracalla în valoare de 
2000 mii lei și se înlocuiește cu achiziția de acțiuni la C.A.O. S.A. în valoare de 3150 mii lei și la 
poziția 44 care reprezintă proiect tehnic plus execuție reabilitare strada Țepeș Vodă se modifică 
valoarea de la 3000 mii lei la 1850 mii lei, domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate, domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate și de domnul consilier Cernat Costin Șerban 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: aceste modificări au survenit în ultimul moment, știți că le-am discutat în 
ședința de comisie, sper să fie un buget bun. 

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: referitor la modificarea ultimului paragraf ....? 
Domnul viceprimar: am considerat că putem folosi mai eficient acești bani prin achiziționarea 

de acțiuni C.A.O.  
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: aici vroiam să mă refer, cât înseamnă în procent? 
Domnul primar: undeva la 20% din totalul de procente C.A.O. pe tot județul. În acest moment 

Slatina are 80%, suntem și noi al doilea municipiu din județ și considerăm că în acest fel putem trimite 
și un reprezentant în consiliul de administrație, putem lua și dividente. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dimulescu 
Virgiliu Dan declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
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