ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.01.2014 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 toţi cei 19 consilieri aleşi.
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. Şedinţa a
fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr.25/28.01.2014 în baza Dispoziţiei
nr.142/28.01.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Gâtan Ilie, propunerea fiind aprobată în
unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de
09.12.2013, procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de 16.12.2013 şi procesul verbal de la
şedinţa ordinară din 23.12.2013, care au fost 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 şi propune completarea ordinei de zi cu un proiect de
hotărâre.
Supusă la vot, ordinea de zi completată, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic
General al municipiului Caracal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia” este prezentat de
d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul 2014 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier
Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărrâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ilin Radu întreabă în ce grupă este încadrat municipiul Caracal conform OUG
nr. 77/2013, ca bază de pornire.
D-nul Primar arată conform OUG nr. 77/2013 numărul de personal era de minim 50 de
persoane pentru aparatul de specialitate al primarului.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre referitor prelungirea contractului de închiriere nr.3/01.01.2011 ce are
ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal,
situat în B-dul Antonius Caracalla în faţă la magazinul ABC, pentru depozitare lăzi frigorifice este
prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate cu precizarea să fie trecută adresa completă , adică B-dul Antonius Caracalla,
nr.6.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
4.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
acesteia este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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D-nul secretar arată că s-a primit de la Consiliul Judeţean o adresă prin care s-a comunicat că
din comisia tehnică va face parte şi d-na consilier Popescu Lăcrămioara din partea Consiliului Judeţean
şi în consecinţă, în regulament la art.6 componenţa va fi de 16 membri şi nu de 15 şi totodată au mai
fost făcute unele completări în sensul că documentele privind proprietatea asupra terenului să fie
legalizate şi nu autentificate, precum şi o corectură mică la art.12.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate cu completările aduse de d-nul
secretar.
5.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 luna decembrie 2013 este prezentat de d-nul
consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de
stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2014-2015 este prezentat de d-nul consilier
Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre referitor la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în
anul 2014 este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate cu următoarele amendamente:
1- la poziţia nr. 53 şi 56, comisia propunând să rămână numai organizatori, Centrul Cultural
Caracal, atribuţiunea de a stabili cine realizează, din punct de vedere al comisiei, a fost că nu este a
consiliului local şi a executivului;
2- al doilea amendament – la poziţia nr.60 bugetarea activităţii din 22 decembrie să fie în sumă
de 3 500 lei şi nu cu zero lei aşa cum a fost trecut în proiect.
Supus la vot, primul amendament propus în comisia de specialitate, este aprobat în unanimitate.
Supus la vot, cel de-al doilea amendament propus în comisia de specialitate, este respins cu 15
voturi împotrivă şi 4 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate cu primul amendament.
8.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 aviz favorabil
în comisia de specialitate cu precizarea că era trecută data de 31.10.2013 în loc de 31.10.2012, fiind
rectificată ulterior.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
9.Proiectul de hotărâre referitor la includerea în domeniul privat al Municipiului Caracal a
suprafeţei de 2,2872 ha teren amplasat în extravilanul municipiului Caracal precum şi a suprafeţei de
23 mp situată în intravilanul municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
10.Proiectul de hotărâre referitor la modificarea poziţiilor 8 şi 10 din anexa 2b la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80/31.10.2012 privind includerea în domeniul privat al
municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan
şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracal şi aprobarea cuantumului despăgubirilor
conform Deciziei de expropriere nr. 1358/29.09.2011 este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian, care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
11.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ilin Radu arată că trebuie făcute presiuni asupra organismelor naţionale de a se
ajunge la nişte cifre care să reflecte realitatea, referindu-se la documentul de referinţă care a fost luat
de la institutul de statistică anul 2002, având în vedere că de doi ani de zile s-a făcut recensământul
populaţiei care nu a fost actualizat nici până în prezent.
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Mai arată că în anul 2002, Caracalul avea 36 406 locuitori, iar în prezent, după datele stabile
de pe site-ul Prefecturii mai sunt 28 673 locuitori, ceea ce ar trebui să îngrijoreze faptul că mulţi
locuitori au migrat din oraş.
D-nul secretar arată că în urma discuţiilor în comisia de specialitate la art. 2 din proiect s-a
făcut completarea în sensul că „Consiliul Local al municipiului Caracal aprobă reprezentatntul
Consiliului în cadrul „ Comisiei pentru aplicarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” în persoana d-nului Mocanu Ioan – viceprimar”
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate cu menţiunea adusă de d-nul
secretar.
12.Proiectul de hotărâre referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către SC ADRIANA
FARM SRL, pe o perioadă de 49 ani a unei suprafeţe de teren de 23,00 mp., aparţinând domeniului
privat al municipiului Caracal, din Caracal str. Mihai Eminescu la nord şi est de bl.13B, pentru
realizarea unei extinderi şi amenajarea unei farmacii este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
13.Proiectul de hotărâre referitor la acordarea unui drept de servitute de trecere pe terenul
situat în municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, situat la Vest de Blocul N este prezentat de
d-nul consilier Bujor Vasile şi de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ilin Radu arată că perioada socialistă a adus multe modificări în bine, dar şi
multe modificări în rău prin construirea blocurilor în jurul locuinţelor proprietarilor, multe intrări şi
ieşiri din spaţiile respective nu au făcut altceva decât să perturbe activitatea persoanelor care trăiau în
aceste locaţii şi de aceea faţă de unele greşeli care au fost făcute în perioada comunistă este bine să se
aducă la normal anumite lucruri, însă se atrage atenţia populaţiei că nu se mai acceptă astfel de
variante, iar în cazul în care cineva cumpără un teren, cel de la care cumpără terenul respectiv trebuie
să-i dea dreptul de a trece prin zona respectivă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
14.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
municipiului Caracal pe anul 2014, precum şi aprobarea programului de investiţii cu finanţare din
excedentul anilor precedenţi este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că ar fi fost mai bine ca aparatul de
specialitate să fi terminat bugetul puţin mai devreme pentru a fi pus spre dezbatere publică pentru că
oraşele mai mari au avut bugetul în dezbatere publică, fiind o prevedere legală şi chiar dacă nu se
respecta termenul de 15 zile în dezbatere publică, trebuia terminat puţin mai devreme, astfel încât
cetăţenii să fi beneficiat de un drept legal acela de a depune contestaţii la buget.
D-nul consilier Ilin Radu solicită să se facă o pledoarie de către cineva din partea primăriei în
ceea ce priveşte investiţiile pentru anul 2014 pentru ca cetăţenii să vadă că ceea ce se spune în consiliul
local, se face pe teren, în special modernizările ce urmează să se facă la piaţă, canalizările ş.a. penru ca
populaţia să se pregătească pentru anumite lucruri.
D-na director economic, Barbu Denisa prezintă fişele obiectivelor de investiţii pe anul 2014.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă când va fi canalizată str. Gheorghe Doja.
D-nul Primar arată că va intra în pachetul cu licitaţia publică cu toate canalizările.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că s-a strecurat o greşeală care trebuie
rectificată, la fişa de canalizare şi reabilitare sitem rutier şi pietonal pe str. 1 Decembrie 1918 în sensul
că la data programării terminării lucrării este trecut anul 2014 în loc de anul 2015.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
ESTE PROPUSĂ COMPLETAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTORUL PROIECT DE
HOTĂRÂRE
15.Proiectul de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 85/28.09.2007, privind aprobarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, judeţul Olt este prezentat de d-nul secretar al
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municipiului, Viorel Emil Rădescu care arată prin HCL nr. 5/31.01.2011 privind vânzarea, fără
licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 114 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Caracal situată în str. 1 Decembrie 1918 nr. 150A către SC DOLCHIMEX SRL, s-a hotărât vânzarea
suprafeţei de teren de 114 mp către această societate, diferenţa de teren de 30 mp nefiind inclusă în
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al muncipiului Caracal, terenul fiind aferent unei
construcţii aflată în proprietatea acestei societăţi.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
16 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Florea Octavian solicită d-lui Băloi Dănuţ să prezinte situaţia prin care
cetăţenii au fost despăgubiţi pentru faptul că au fost expropriaţi şi pentru ca aceştia să înţeleagă
cum vor decurge lucrurile şi să vadă când vor primi banii.
D-nul Băloi Dănuţ arată că în perioada 8-10 ianuarie 2014 reprezentanţii statului au
convocat un număr de 91 de cetăţeni ai municipiului ale căror tereruri au fost expropriate în
vederea construcţiei centurii de sud a localităţii noastre, fiind convocaţi doar cei 91 deoarece la
momentul respectiv nu au fost întocmite decât cele 91 de cărţi funciare, cărţile fiind întabulate la
Oficiul de Cadastru Olt după care au fost înmânate cetăţenilor convocaţi.
Mai arată că a fost emisă o hotărâre prin care statul îi despăgubeşte cu cuantumul care îi
revine fiecărui cetăţean stabilit prin Decizia de expropriere nr.1358/2011, hotărâre cu care cetăţenii
se vor prezenta la CEC de unde vor ridica sumele de bani. Precizează că au apărut unele probleme
pentru că cetăţeni s-au prezentat la CEC, iar banii nu au fost viraţi în cont, astfel a luat legătura cu
reprezentanţii statului, iar aceştia la rândul lor urmând să ia legătura cu CNADR-ul pentru a se
comunica un răspuns despre perioada când vor fi despăgubiţi efectiv cetăţenii.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că în cadrul comisiei de cultură s-a
propus ca şedinţele să fie filmate, iar propunerea a fost respinsă cu 4 voturi pentru şi 5 voturi
împotrivă, întrebând de ce nu se doreşte acest lucru.
D-nul Primar arată că întrebarea este foarte clară având în vedere că propunerea a fost
supusă votului şi respinsă.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă de ce nu se poate deconta naveta şi la cadrele
medicale aşa cum se decontează pentru profesori.
D-nul Primar arată că nu se poate conform legii, precizând că în Legea nr.1 a
învăţământului este stipulat foarte clar acest lucru cu decontarea transportului şi că a mai intervenit
o modificare ca şi cadrele nedidactice, personal auxiliar, să poată beneficia de această decontare
deoarece nu au locuinţă în municipiul Caracal.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Gâtan Ilie declară
închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GÂTAN ILIE

VIOREL EMIL RĂDESCU
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