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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                Nr. 61/03.03.2022 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 03.03.2022 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată 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, 
Rădescu Viorel Emil, care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri locali, din cei 19 
consilieri locali aleși, (domnii consilieri Căldăraru Gheorghe Cristi, Cernat Costin Șerban și doamna 
consilier Mușat Cornelia) lipsind motivat iar domnul consilier Mitroi Dumitru Liviu lipsind din motive 
medicale. 
 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, 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. 15058/02.03.2022 în 
baza Dispoziţiei nr. 174/02.03.2022. 
 Președintele de ședință dă cuvântul domnului consilier Vîrdol Daniel care propune un moment 
de reculegere pentru pilotul care a decedat în accidentul aviatic din Dobrogea precum și pentru ceilalți 
militari care au fost în căutarea lui și al căror elicopter s-a prăbușit. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Gongea Ofelia Alina, dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta ordinea de zi. 

Domnul Primar, dă citire ordinei de zi. 
Domnul consilier Pavel Cristian nu participă la dezbaterea și la votul proiectului nr. 2 de pe 

ordinea de zi.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 15 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi.  
 
1.Proiect de hotărâre nr. 58/02.03.2022 referitor la prelungirea pe o perioadă de 1 an a 

Protocolului de colaborare nr. 14431/05.03.2021, încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul 
Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina. 

Domnul Tudor Ionuț Cătălin prezintă proiectul de hotărâre.  
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 59/.02.03.2022 referitor la aprobarea solicitării transmiterii unei părți 

a imobilului construcție ”Cămin nefamiliști”, parter și etaj 1, situat în Municipiul Caracal, Aleea 1 
Decembrie 1918 nr. 7, jud. Olt din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul public al 
U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal. 

Doamna Popescu Raluca Mihaela face referire la modificările care au fost aduse acestui proiect 
după cum urmează: 

 REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din patrimoniul statului si 
administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Caracal 

ART. 2. (1) Consiliul Local al Municipiului Caracal aprobă solicitarea transmiterii imobilelor 
construcții cu destinația de Magazie Depozit Central și Șopron Depozit Investiții situate în Caracal, str. 
Arțarului nr. 79, jud. Olt din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și 
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Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul public al U.A.T. 
Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, în vederea realizării 
obiectivelor de investiții ”Depozit deșeuri inerte” și ”Depozit deseuri vegetale”. 

               (2) Imobilele prevăzute la alin. 1 sunt identificate conform anexelor nr. 9 - nr. 11, părți 
integrante din prezenta hotărâre.   

 
ART. 3. (1) Consiliul Local al Municipiului Caracal aprobă solicitarea transmiterii imobilului 

teren intravilan în suprafață de 5818 mp situat în Caracal, str. Arțarului nr. 79, jud. Olt din domeniul 
privat al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Caracal, în vederea realizării obiectivelor de investiții ”Depozit deșeuri inerte” și 
”Depozit deseuri vegetale”. 

              (2) Imobilul prevăzut la alin. 1 este identificat conform anexei nr. 12, parte integrantă 
din prezenta hotărâre.   

Iar celelalte articole se vor renumerota. 
Domnul Tudor Ionuț Cătălin prezintă proiectul de hotărâre.  
Domnul primar: este blocul din zona vagoanelor, jumate este al A.N.I.F.-ului și jumate al 

S.N.I.F.-ului, acum sunt în instanță, noi luăm doar partea A.N.I.F.-ului. Tot de la A.N.I.F. luăm cei 5,2 
ha teren pentru care facem S.F.-ul pentru rampă deșeuri inerte și vegetale, tot în aceeași incintă mai 
erau cei 5000 de metri, aproximativ, care aparțineau tot A.N.I.F.-ului. Mulțumesc domnului consilier 
Pavel la care am găsit înțelegere și cu ajutorul dânsului și a colegilor dânsului din A.N.I.F. am reușit cu 
toate aceste lucruri care să țină de orașul nostru și să le utilizăm în folosul comunității.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre, cu modificările propuse, acesta a fost aprobat cu 14 
voturi pentru. 

 
3.Proiect de hotărâre nr. 60/02.03.2022 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren 

în suprafață de 62.566,00 mp situat în Caracal, str. Carpați, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară 
nr. 53185 a U.A.T. Municipiul Caracal. 

Domnul Tudor Ionuț Cătălin prezintă proiectul de hotărâre.  
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
4. Informări, întrebări şi interpelări. 
 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Gongea 

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

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 
                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 

 
              GONGEA OFELIA ALINA                                           RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 
 
 
 
 


