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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                 Nr. 56/28.02.2022 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.02.2022 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului 
Caracal 

 
 

 Şedinţa a fost deschisă de doamna Popescu Raluca Mihaela – șef serviciu - Serviciul Juridic-
Contencios, Autoritate Tutelară, având delegate atribuțiile secretarului general al Municipiului Caracal, 
care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleși 
(domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu) lipsind motivat. 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, doamna 
Popescu Raluca Mihaela 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. 
13936/25.02.2022 în baza Dispoziţiei nr. 143/25.02.2022. 

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. 52/25.02.2022 referitor la desemnarea domnului Matei Iulian 

Alexandru, în funcția de administrator al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. este prezentat de domnul 
consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: activitatea A.D.P.P.-ului s-a îmbunătățit substanțial, numai că nu atât cât ne-am 
propus, cât ne doream, am căzut de comun acord ca lucrurile să fie schimbate, vrem ca A.D.P.P.-ul să 
își schimbe fața și să își schimbe și structura, să avem tineri pregătiți care pot să facă față cerințelor 
impuse de această activitate a A.D.P.P.-ului. L-am recomandat pe Matei Iulian pentru că de un an de 
zile stă împreună cu noi în fiecare zi, este în echipă, este instruit, știe ce îl așteaptă, știe ce probleme 
sunt acolo, el este de profesie inginer constructor cu masterat în construcții are experiență în proiectare 
de 3 ani de zile iar pe șantier 4 ani de zile. În administrația publică lucrează de 1 an de zile. Întrunește 
condițiile, mai ales că noi ne propunem, A.D.P.P.-ul pierde colectarea gunoiului și atunci principala 
activitate trebuie să devină construcțiile, spațiile verzi și transformarea orașului.  

Președintele de ședință propune spre aprobare vot deschis pentru acest proiect. 
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 53/25.02.2022 referitor la admiterea plângerii prealabile nr. 

39/14.02.2022 formulată de DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 
159/27.12.2021 referitoare la aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestări servicii către 
persoane fizice și juridice, pentru anul 2022 este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-Costin 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: noi am hotărât de la 300 de lei să le cerem o garanție de 2000 lei. DISTRIGAZ 
SUD REȚELE S.R.L. încheie un contract cu terți iar acei terți deja fac o dublă garanție, ei fac o 
garanție către DISTRIGAZ când câștigă licitația și atunci nu putem cere două garanții care depășesc 
cuantumul de 10%, acesta este motivul pentru care au făcut această plângere prealabilă.  

Domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan: la 300 de lei își permit să piardă garanția și să nu mai 
facă lucrarea.  

Domnul primar: am avut o discuție cu directorul pe zona de SUD a DISTRIGAZ, i-am 
explicat, vom merge pe linia amenzilor, din păcate acestea nu se înregistrează la municipiul Caracal, 
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dar și de anunțare imediată a conducerii DISTRIGAZ în legătură cu branșamentele de gaz efectuate 
necorespunzător. Cred că vom putea și avem pârghiile necesare deși asta ne era mai de folos, să facem 
lucrurile să meargă bine. 

 Președintele de ședință propune spre aprobare vot deschis pentru acest proiect. 
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
   
3.Proiect de hotărâre nr. 54/25.02.2022 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2022 al U.A.T. Municipiul Caracal și aprobarea programului de investiții pe anul 
2022 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal este prezentat de domnii consilieri Pătran 
Laurențiu-Marian, Bățăgui Costel-Răzvan, Cernat Șerban-Costin și doamna consilier Mușat Cornelia 
Mariana care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 55/25.02.2022 referitor la modificare și completarea prevederilor pct. 

6 din Anexa nr. 5 la H.C.L. Caracal nr. 159/27.12.2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale 
pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2022 este prezentat de doamna 
consilier Mușat Cornelia 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 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: acum 4 sau 5 ani în această sală a fost lansat romanul 

Cantacuzini și Brâncoveni a doamnei Florența Marincu și avem o solicitare de la domnul regizor 
Obrogea, să organizăm o proiecție a filmului realizat de dânsul în sala Teatrului Național, propunerea 
fiind în următorul weekend după Paști, înainte de Duminica Tomnii.  

Domnul primar: nu știu dacă este nevoie să o supunem într-o dezbatere de consiliu dar cred că 
nu avem obiecțiuni niciunul dintre noi pentru că acest lucru înalță activitatea culturală din Caracal, 
știu, am participat la evenimentul respectiv și cred că este o mândrie pentru noi. Mulțumim domnului 
Cătălin Popescu pentru inițiativa de a face acest eveniment posibil la Caracal.  

Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: cine crede că poate veni în sâmbăta de dinaintea 
Floriilor când va avea loc aceeași lansare la Calafat, la Palatul Marin. Sunteți invitați cu toții.  

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitru 
Mihai-Cristinel, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului 
Caracal. 
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