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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                  Nr. 80/18.12.2020 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 18.12.2020 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 16 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. 56839/17.12.2020 în baza Dispoziţiei nr. 
237/17.12.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Alexe Costică propunerea fiind 
aprobată cu 18 voturi pentru.  

Preşedintele de şedinţă  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi, care a 
fost completată. 

Domnul Primar, dă citire ordinei de zi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi cu completările ulterioare, aceasta fiind 

aprobată cu 15 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Calciu Titi Horațiu, ales consilier 

local supleant pe listele P.N.L. 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 Calciu Titi Horațiu, 
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 Calciu Titi Horațiu 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.Proiect de hotărâre nr. 79/17.12.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de 
Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal. 
 Domnul Ionescu Adrian Nicolae prezintă proiectul de hotărâre. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 

Se trece la discutarea punctului nr. 1 de pe completarea ordinei de zi 
 

 1. 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 Conea Cristian Enache și propune votarea domnului Calciu în 
comisiile din care făcea parte domnul Conea Cristian Enache. 

Supusă la vot, propunerea, aceasta a fost aprobată cu 16 voturi pentru. 
Supusă la vot, modificarea și completarea H.C.L. nr. 02/29.10.2020, a fost aprobată cu 16 

voturi pentru. 
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3. Informări, întrebări şi interpelări. 
 
Domnul viceprimar le mulțumește tuturor pentru sprijinul acordat în activitatea desfășurată ca 

și consilier local și în calitate de viceprimar al municipiului Caracal, dat fiind faptul că a fost ales 
deputat în data de 06.12.2020. 

 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Alexe 

Costică, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al 
Municipiului Caracal. 

 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
                     ALEXE COSTICĂ                                                   RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 
 
   
 


