ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 16.01.2014 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 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.07/15.01.2014 în baza Dispoziţiei nr.46/15.01.2014.
D-nul Matei Florin – director Liceul Mihai Viteazul face o prezentare în ceea ce priveşte
susţinerea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt cu punctul de lucru la Liceul Teoretic Mihai
Viteazul, susţinere din punct de vedere financiar. În continuare, arată că înainte de a fi înfiinţat
centrul nu se stătea deloc bine din punct de vedere al rezultatelor la fazele naţionale, fiind vorba de
olimpiade şi nu de concursuri, pentru că la olimpiade se întâlnesc cei mai buni, strategia fiind aceea
de a coopta toţi elevii de performanţă pentru a obţine rezultate şi pentru ca municipiul Caracal să
iasă în evidenţă cu rezultate deosebite. Precizează că din anul 2012 acest centru a fost finanţat de
către consiliul primăriei Slatina până când s-a constatat că trebuie, ca toate primăriile, să contribuie
pentru a sprijini acest centru, suma fiind de 105 700 ron, sprijinul fiind nu numai pentru Liceul
Teoretic Mihai Viteazul şi pentru tot ce înseamnă elev din municipiul Caracal.
D-nul Primar arată că centrul de excelenţă este pentru municipiul Caracal, felicitându-l pe
d-nul director Matei pentru rezultatele deosebite şi pentru faptul că Liceul Mihai Viteazul este pe
locul I pe judeţ având în vedere rezultatele de la bacalaureat din ultimii doi ani, având rugămintea
de a implica toţi factorii decizionali din învăţământ pentru a participa mult mai activ la acest centru
de excelenţă. Precizează că aşa cum s-a văzut consiliul local a premiat toate rezultatele la nivel
naţional şi le va premia în continuare, consiliul local fiind alături de învăţământ, sport, cultură, dar
trebuie reţinut un singur lucru şi anume acela că se premiează numai performanţa. În continuare
asigură de întreg sprijinul din partea consiliului local în orice demers pozitiv pentru municipiul
Caracal.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Gâtan Ilie, propunerea fiind aprobată în
unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 06/15.01.2014 referitor la finanţarea punctului de lucru al
Centrului Judetean de Excelenta Olt, instituţie cu personalitate juridica, cu sediul în cadrul Liceului
Teoretic “Mihai Viteazul” din municipiul Caracal este prezentat de d-nul Viorel Rădescu –
secretarul municipiului care arată că prin adresa nr. 2/08.01.2014 Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
solicită acordul autorităţilor locale privind finanţarea punctului de lucru al Centrului Judetean de
Excelenta Olt situat în incinta Liceului Mihai Viteazul. Prin O.M.E.C.T.S. nr. 6018/15.10.2012 a
fost înfiinţat Centrul Judetean de Excelenta Olt, cu personalitate juridică cu sediul la Şcoala
Gimnazială „Ştefan Protopopescu” din municipiul Slatina, organigrama centrului fiind aprobată de
Inspectoratul Şcolar, iar finanţarea se va face din bugetele consiliilor locale.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae concluzionează că centrul este destul de
tânăr şi crede că cooptarea unui număr de 200 de elevi este insuficientă, rugându-l pe d-nul director
să facă tot ce poate pentru a coopta câţi mai mulţi elevi, să se promoveze performanţa şi consideră
că adoptarea acestui proiect nu este un act de voinţă şi o datorie faţă de copiii acestui oraş. Mai arată
că centrul este foarte tânăr şi că ar trebui obligaţi consilierii locali pentru a creşte, în fiecare an,
suma solicitată şi să caute resurse de susţinere.
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D-nul consilier Petcu Adrian solicită câteva lămuriri în ceea ce priveşte criteriile de selecţie
elev – profesor, supraveghere şi control şi consideră că un număr de 200 de elevi este corespunzător
deoarece se lucrează mult mai bine cu un număr mai mic de elevi decât cu un număr mai mare.
D-nul Primar arată că se lucrează mai bine cu un număr mai mic de elevi, dar asta nu
înseamă că nu pot fi implicaţi mai mulţi profesori, într-adevăr performanţa se face cu un grup
restrâns de elevi alocaţi unui profesor aşa cum, prin legea educaţiei, la un profesor sunt prevăzuţi un
număr de maxim 25 elevi, dar dacă se vor găsi 600 sau 1000 de elevi care ar putea să facă
performanţă într-un anumit domeniu, trebuie să se canalizeze eforturile împreună cu cei care
coordonează centrul de excelenţă, ca pe fiecare domeniu de activitate din învăţământ să se găsească
acei copii. Este de părere că pe fiecare domeniu trebuie să se aleagă profesorii care să crească
performanţele elevilor şi are rugămintea ca acest centru să acopere întreaga paletă de materii din
sistemul de învăţământ, iar fiecare profesor care se ocupă de fiecare ramură în parte să aibă un
număr de elevi din care să obţină cât mai multe rezultate.
D-nul Matei Florin arată referitor la criteriile de selecţie că atât cadrele didactice cât şi
elevii, la începutul anului şcolar, în septembrie, cadrele didactice, pe baza unui portofoliu, au
întrunit un anumit punctaj care este verificat de Inspectoratul Şcolar, precizând că la acest centru de
excelenţă au optat un număr mult mai mare de profesori, dar în metodologie este specificat în
primul rând ca profesorul să aibă cel puţin gradul II şi să deţină performanţă, astfel că nu s-au
încadrat cu toţii. În ceea ce priveşte criteriile de selecţie ale elevilor, aceştia susţin o probă de
evaluare, subiectele venind de la minister, trebuind la fel ca şi la profesori, să întocmească un
anumit punctaj. Mai arată că este bine ca acest lucru să cuprindă toate specializările din ariile
curiculare specifice învăţământului.
D-nul consilier Ilin Radu arată că materialele care au fost prezentate pentru proiect sunt
slăbuţe şi din acest motiv sunt solicitate unele lămuriri, deoarece nu apare decât o sumă, iar despre
centru nu s-a spus nimic, de ce s-a înfiinţat şi alte lucruri care trebuiau lămurite, sub aspectul că nu
s-au discutat nici în comisia de specialitate, precizând că este foarte bine că d-nul Matei Florin a
clarificat unele lucruri. Pe această temă, a fost nevoit să se informeze despre acest centru şi
precizează că era bine ca la sumele solicitate pentru centrul respectiv să se fundamenteze de ce se
cer sumele respective pentru că d-nii consilieri nu au de unde să ştie, iar banii respectivi la câţi
profesori trebuie.
D-nul Primar arată că a venit hârtia de la Inspectorat şi au cerut 3 zile în care să fie elaborată
această decizie, în caz contrar, se desfiinţa, aceasta fiind singura rapiditate de a fi convocati în
şedinţă extraordinară. Motivarea va fi cerută în scris d-lui director Matei Florin, coordonatorul
centrului, cu numărul de profesori, numărul de elevi, disciplinele la care se face referire, astfel încât
toată lumea să aibă oglinda reală a banilor alocaţi care vor fi prinşi în bugetul pentru acest an.
D-nul consilier Ilin Radu arată că urgenţa era aceea că pe data de 19 încep cursurile, iar banii
sunt alocaţi pentru lunile ianuarie-iunie şi octombrie-decembrie. Mai consideră că ar trebui să fie
alocaţi bani şi din partea Consiliului Judeţean, pentru că cel care a vrut înfiinţarea acestui centru a
fost Inspectoratul Judeţean, care conduce prin acest centru, centrul de excelenţă la nivel judeţean.
Mai arată că este un centru judeţean cu activitate juridică şi are un consiliu de administraţie care
conduce şi nu oricine poate să facă ce vrea, decât ceea ce consideră şi aprobă acest consiliu de
administraţie. Mai arată că la nivelul judeţului Olt, la Slatina sunt 585 de elevi, la Caracal – 240
elevi, la Balş – 105, Corabia – 180, Drăgăneşti Olt – 45, fiind 78 de grupe a câte 15 elevi, precizând
că la Slatina sunt 39 de grupe, iar la Caracal sunt 16 grupe şi că nu se poate compara municipiul
Slatina cu municipiul Caracal, deoarece numărul de locuitori este mult mai mare decât la Caracal,
însă consideră că ar trebui mărit numărul de grupe şi de aceea se va încerca să se asigure banii
necesari pentru desfăşurarea activităţii. Consideră că ar trebui să se acopere şi celelalte grupe care
sunt la nivel de judeţul Olt şi că este bine să se acorde tot sprijinul învăţământului, sportului şi
culturii pentru acest oraş.
D-nul consilier Florea Octavian are rugămintea ca d-nul primar să încerce unele diligenţe pe
lângă Preşedintele Consiliului Judeţean pentru a putea obţine anumite fonduri la nivel judeţean
pentru a putea fi repartizate şi pentru centrul de excelenţă de la Caracal, fiind un lucru deosebit,
fiind un efort naţional, fiind un ordin al ministrului şi astfel ar fi bine să se facă rost de o sumă mai
mare.
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D-nul Matei Florin arată că directorul centrului este d-na Tănase Aurelia, iar dumnealui fiind
doar coordonatorul punctului de lucru, făcând parte şi din consiliul de administraţie al centrului.
D-nul consilier Ilin Radu arată că municipiul Slatina a acordat spre finanţare 600 000 lei.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că dacă se va face o analiză a fondurilor şi a numărului de
copii, se constată că cei 200 de la Caracal sunt corespunzători cu cei 600 de la Slatina, banii care
s-au acordat la Caracal sunt egali cu banii acordaţi la Slatina raportaţi la numărul de copii.
Menţionează că este bine să se intervină pe lângă Consiliul Judeţean pentru că s-a făcut un
calcul şi la cele aproximativ 9 luni de zile în care cei 29 de profesori lucrează, le revine pe lună, o
remuneraţie, în ceea ce priveşte munca depusă, în sumă de 390 lei, ceea ce înseamnă extraordinar
de puţin pentru a face performanţă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
ESTE PROPUSĂ COMPLETAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTORUL PROIECT
DE HOTĂRÂRE:
2.Proiectul de hotărâre nr. 08/15.01.2014 referitor la completarea prevederilor HCL nr.
129/30.09.2013 privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi
de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal este prezentat de d-nul Viorel Rădescu –
secretarul municipiului care arată că prin HCL nr. 176/23.12.2013 a fost aprobat Actul constitutiv
al SC A.D.P.P. CARACAL SRL ocazie cu care a fost numit şi administratorul societăţii în persoana
d-lui Negreanu Gheorghiţă Dănuţ. Anterior acestei hotărâri la data de 30.09.2013 a fost aprobată
prin HCL 129/2013 înfiinţarea societăţii sus amintite fără însă a fi stipulat în mod expres cine va fi
administratorul societăţii şi care este perioada mandatului acestuia.
În urma discuţiilor purtate cu reprezentatnţii Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Olt, aceştia au solicitat ca şi în cuprinsul HCL nr. 129/2013 să se prevadă în mod expres
numele administratorului societăţii şi perioada mandatului, în acest sens,
impunându-se
completarea HCL 129/2013.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că la art.1 alin.1 din proiect, consideră că este incorect să
se scrie că persoana a fost numită prin actul constitutiv, corect fiind, ca persoana să fie numită prin
hotărârea consiliului local.
D-nul consilier Ilin Radu arată că această hotărâre a durat cam mult până la înfiinţarea
acestei societăţi şi că era bine ca această hotărâre să se obţină cu mult timp în urmă, sub aspectul că
alte judeţe au reuşit înfiinţarea de parcuri industriale, iar la noi se tergiversează.
Supus la vot, cu amendamentul propus de d-nul consilier Bujor, proiectul este aprobat în
unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Gâtan Ilie,
declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GÂTAN ILIE

VIOREL EMIL RĂDESCU
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