ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.11.2013 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri.
Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 secretarul municipiului arată că
şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi.
D-nul secretar arată că prin dispoziţia nr. 2280/22.11.2013 emisă de Primarul Municipiului
Caracal, au fost convocaţi toti consilierii locali în şedinţa ordinară aferentă lunii noiembrie.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Florea Octavian, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
D-nul Secretar arată cu privire la procesele verbale de şedinţă că datorită faptului că acestea
sunt înregistrate, la dosarul de şedinţă se va regăsi o copie a înregistrării respective pentru a înlătura
orice omisiune care este pertinentă, deoarece nu se poate scrie ad-litteram toate intervenţiile
consilierilor din plenul şedinţei. În consecinţă, la dosar va fi ataşată şi copia înregistrării video, iar dacă
vor exista omisiuni pe formatul scris, camera video surprinde orice intervenţie, afirmând că nu crede că
există vreo obiecţiune în acest sens. Mai arată că la data când a fost întocmit textul de lege, legiuitorul
spune că procesul verbal va fi întocmit, afişat, etc., numai că am mai avansat şi în format electronic
este cel mai bine, precizând că va fi redactat şi în forma scrisă.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din
14.10.2013 şi de la şedinţa ordinară din data de 31.10.2013.
Supuse la vot, procesele verbale, sunt aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă propune spre aprobare ca, d-nul comandant al Poliţiei Municipiului
Caracal şi d-nul comandant al Jandarmeriei să-şi prezinte raportul semestrial la începutul şedinţei.
Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate.
În continuare d-nul comandant Vasile Ilie şi d-nul comandant Runcan Gheorghe îşi prezintă
rapoartele de activitate.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă câte hotărâri ale consiliului local, în ceea ce priveşte
siguranţa populaţiei şi a circulaţiei au fost implementate de către serviciile circulaţie şi ordine publică,
deoarece consiliul local a aprobat unele hotărâri de consiliu care se referă strict la populaţia din
Caracal fiind vorba de hotărârea consiliului local cu privire la circulaţia autovehiculelor cu tracţiune
animală şi animalelor în municipiul Caracal şi respectarea semnelor de circulaţie care sunt montate cu
avizele Poliţiei la propunerea consiliului local.
D-nul Vasile Ilie arată că hotărârile consiliului local, prin grija d-lui primar, au fost broşurate
şi repartizate fiecărui lucrător de poliţie rutieră şi de poliţie de ordine publică, fiind o problemă cu
circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Caracal, precizând că a fost în vigoare până în
anul 2007, un articol care prevedea confiscarea atelajelor care circulau pe drumurile internaţionale,
naţionale şi municipii, dar printr-o decizie a Curţii Constituţionale acest articol a fost declarat
neconstituţional cu menţiunea că acest articol aduce atingeri drepturilor de proprietate. Mai arată că
sunt sancţionaţi foarte mulţi conducători care circulă cu asemenea atelaje, precizând că a fost făcută o
statistică şi că la sfârşitul anului trecut au fost încasări de 12% în urma sancţionărilor.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă care este situaţia animalelor pentru că există zone în oraş
unde circulă cirezile de vaci şi turmele de oi şi pe arteră principală.
D-nul Vasile Ilie arată conform dispoziţiilor legale, că nu au voie să circule, această problemă
existând în zonele periferice ale municipiului Caracal unde sunt mulţi crescători de animale.
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D-nul Primar arată că atâta timp cât există declarată o zonă ca pajişte pentru crescătorii de
animale şi neavând o altă posibilitate prin care aceşti crescători de animale să meargă cu ele la păşunat
decât pe drumurile existente, această problemă fiind de nivel naţional, nu există o altă soluţie decât să
fie o situaţie de compromis, ceea ce ar însemna să se ocolească tot Boldul, aproape de Drăghiceni
pentru a se ajunge în zona de păşunat care este deasupra lacului.
D-nul Vasile Ilie arată că nu se discută de zona centrală, zona blocurilor unde sunt intens
circulate, dar conform legii şi acea zonă periferică face parte din municipiul Caracal, dar li se ia sursa
de venit cetăţenilor respectivi.
D-nul consilier Drăgnei Dan întreabă câte dintre apelurile la 112 au fost reale şi câte au fost
false.
D-nul consilier Vasile Ilie arată că toate apelurile au fost reale şi că există o întreagă procedură
care poate să fie verificată atât în sistem on line cât şi în registrele scrise de la Poliţia Municipiului
Caracal. Mai arată că în urma discuţiilor cu colegii de la Slatina, 40% din apelurile care se primesc
într-o zi sunt false, iar din cele 60% care ajung, urgenţe efectiv sunt 20%.
D-nul Runcan Gheorghe prezintă, în continuare o informare despre activitatea Jandarmeriei
Caracal. Mai arată că doreşte o îmbunătăţire a activităţii cu primăria deoarece sunt responsabili cu
toate misiunile de asigurare şi de restabilire, îi interesează orice manifestaţie, făcând referire la ziua de
1 decembrie, unde, în afara depunerilor de coroane, vor mai fi organizate şi alte activităţi de care nu a
avut cunoştinţă.
D-nul Primar arată că, în conformitate cu legea, se va primi o invitaţie specială.
D-nul Runcan Gheorghe arată, cu privire la astfel de manifestări, că trebuie să raporteze cu o
săptămână înainte.
D-nul Primar arată că atunci când le va afla, vor fi comunicate, deoarece astăzi a primit oficial,
precizând că o astfel de manifestare se face cu sponsorizări şi nu din banul public.
Supusă la vot, ordinea de zi, este aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă propune să se ţină un moment de reculegere în memoria d-lui Ciobanu
Nicolae, fost primar şi cetăţean de onoare al municipiului Caracal
Se trece la discutarea ordinei de zi
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic
care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la
locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile septembrie si octombrie 2013 este prezentat de
d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul
favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.09.2013 este
prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
municipiului Caracal pe anul 2013 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul
de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri
atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul
favorabil în comisia de specialitate.
Mai informează că au fost discuţii în comisia juridică unde s-a hotărât ca şedinţele comisiei
juridice să fie înregistrate şi păstrate în arhiva consiliului local.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.

2

5.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a
locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013 este prezentat de d-nul
consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de
specialitate, cu menţiunea că HCL nr. 44/31.07.2009 să fie analizată unde se spunea că venitul minim
să fie de 400 lei, astfel că acesta trebuie reactualizat deoarece venitul minin în această perioadă are o
altă valoare.
Supus la vot, prin vot secret proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă arată că menţiunea făcută de d-nul consilier Bujor Vasile va face
obiectul unei noi hotărâri a consiliului local.
6.Proiectul de hotărâre referitor la
stabilirea amplasamentelor statiilor de
îmbarcare/debarcare, altele decat autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean /
interjudeţean, precum şi a denumirii acestora este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian
care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre referitor la modificarea art.3 şi anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Caracal nr.66/2008 privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi
transfer a deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul
„Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt”şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public pentru buna desfăşurare a acestui proiect” este prezentat de d-nul
consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia
de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
8 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul Primar informează cu privire la solicitarea d-lui Teodorescu Florian – directorul
Centrului Cultural – de modificare a listei cu activităţile aprobate şi pentru că există bani suplimentari
se doreşte organizarea orăşelului lui Moş Crăciun, în perioada 23-30 decemebrie, pe platoul din faţa
primăriei, unde vor fi concerte şi amenajate căsuţe, urmând a fi întocmit un proiect de hotărâre dacă
sunt de acord cu această modificare a listei pentru activităţile culturale ale municipiului Caracal şi să
fie incluse şi aceste zile de sărbători, care sunt dedicate special copiilor.
Preşedintele de şedinţă supune la vot solicitarea, care este aprobată în unanimitate.
D-nul consilier Ilin Radu arată cu privire la unele hotărâri care trebuie reactualizate, că
secretariatul ar trebui să verifice toate hotărârile şi să fie aduse la zi în funcţie de legislaţie cu
modificările ulterioare apărute. Un al doilea aspect ar fi acela că aşa cum se va face un parc industrial,
la fel să fie făcut şi un parc special pentru creşterea animalelor şi păsărilor, crezând că ar putea să fie
accesate şi fonduri europene pentru acest lucru.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că d-nul Vârban Titu – directorul
Liceului Ioniţă Asan – urmează să ofere nişte invitaţii fiecărui consilier pentru a participa la zilele
liceului, iar în calitate de membru în conducerea asociaţiei părinţilor doreşte ca cei care pot să dea curs
invitaţiei pe tot parcursul manifestărilor care se organizează acolo.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că este ceva în neregulă la toate aceste invitaţii, una singură
fiind cu două locuri, cea pe care d-nul primar a oferit-o la Teatrul Naţional şi nu i se pare normal ca o
invitaţie să fie adresată numai către consilierii locali având în vedere că aceştia au familie, făcând
precizarea că nu va participa sub această formă.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Florea
Octavian declară închise lucrările şedinţei ordinare.
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FLOREA OCTAVIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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