ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.03.2014 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, dintre care doi consilieri urmează a fi
validaţi.
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.89/28.03.2014 în baza Dispoziţiei
nr.518/28.03.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă d-na consilier Hoară Mădălina, propunerea fiind
aprobată 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 nr. 69/24.03.2014 referitor la incetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Cernat Şerban Costin este prezentat de d-nul
consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
D-nul Secretar precizează că a fost sunat de către d-nul Cernat Şerban şi că acesta şi-ar fi dorit
să fie prezent la şedinţă, însă a avut rugămintea să-i fie transmise câteva gânduri la încetarea
mandatului, urându-le succes noilor consilieri locali, deasemenea a fost onorat că a făcut parte din
consiliul local Caracal încercând împreună cu ceilalţi consilieri să satisfacă pe deplin interesul
cetăţenilor municipiului Caracal, s-a simţit onorat de buna colaborare cu primarul municipiului
Caracal, care împreună cu executivul încearcă să facă ceva pentru locuitorii acestui oraş, pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora, iar spre final a precizat că îi pare rău că a părăsit
consiliul local al municipiului Caracal, dar din considerente pur politice este nevoit să se retragă.
Mai arată că Filiala Teritorială PNL a înaintat consiliului local o adresă din care reiese faptul că
d-nul Cernat Şerban şi-a dat demisia din PNL şi că în conformitate cu prevederile Legii nr. 393,
propune spre validare pe d-nul Băţăgui Costel Răzvan, membru PNL.
În baza referatului constatator întocmit de către primarul municipiului Caracal şi de secretarul
municipiului Caracal s-a constatat că sunt întrunite elementele de legalitate privind constatarea
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-lui Cernat
Şeban.
D-nul Primar mulţumeşte celor doi foşti consilieri locali, care din motive personale nu mai fac
parte din actualul consiliu şi doreşte să se înţeleagă, că se ia la cunoştinţă voinţa fiecărui partid politic
pentru că a avut o discuţie în contradictoriu cu privire la o solicitare făcută de PDL , prin care se
solicita înlocuirea d-nului consilier Dumitrescu Cristian cu un alt consilier care nu respecta condiţiile
legale şi anume, aşa cum prevede legea, nu se poate schimba un consilier de pe o poziţie ulterioară cu
un consilier aflat pe o poziţie anterioară.
Astfel că nu se poate interveni în activitatea nici unui partid politic, dar trebuie să se respecte
legea. A făcut această precizare deoarece s-a spus că nu s-a dorit înlocuirea d-lui Dumitrescu Cristian
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cu d-nul Popescu Mircea, afirmând că nu are nimic împotrivă cu înlocuirea d-lui Dumitrescu
de către un membru PDL de pe liste, dar care să fie după d-nul Dumitrescu şi nu înaintea acestuia, în
special că la PDL este o a doua schimbare şi ştiau că trebuie respectată legea şi că probabil vor să facă
mici schimbări în preajma alegerilor, precizând că nu are nimic împotrivă în ceea ce priveşte
schimbarea consilierilor, dar să fie făcută cu respectarea legii.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru.
2.Proiectul de hotărâre nr. 70/24.03.2014 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Petcu Adrian, membru PSD este prezentat de
d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
D-nul secretar arată că prin petiţia nr. 65/13.03.2014, d-nul Petcu Adrian în calitate de consilier
local a făcut cunoscut consiliului local al municipiului Caracal demisia din această calitate, motivat de
faptul că urmează a fi numit în funcţia publică de director executiv al I.T.C.S.M.S. Olt.
Prin adresa înregistrată sub nr. 67/20.03.2014 PSD - Organizaţia Judeţeană Olt face cunoscut
consiliului local faptul că în urma demisiei d-lui Petcu Adrian din calitatea de consilier, mandatul de
consilier local ce aparţine PSD a devenit vacant, propunând validarea în această funcţie a d-lui Ionescu
Dan Valentin aflat la poziţia nr. 15 pe lista de supleanţi ai PSD pentru alegerea membrilor consiliului
local.
Deasemenea, prin cererea nr. 66/19.03.2014 d-nul Costache Vinicius Florian aflat pe lista de
consilieri locali ai PSD la poziţia nr. 14 face cunoscut comisiei de validare că renunţă să fie numit în
calitate de consilier local.
Având în vedere prevederile art.9 (2) lit. a şi art.12 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, se impune adoptarea unei hotărâri,
prin care Consiliul local să ia act de situaţia apărută şi să se declare vacant locul de consilier local al
domnului Petcu Adrian în vederea încetării de drept a mandatului acestuia.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru.
3. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Ionescu Dan Valentin membru PSD
este prezentată de d-nul secretar al municipiului, Viorel Rădescu.
4. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Băţăgui Costel Răzvan, membru PNL
este prezentată de d-nul secretar al municipiului, Viorel Rădescu.
D-nul secretar solicită comisiei de validare analizarea documentelor celor doi consilieri,
respectiv d-lui Ionescu Dan Valentin şi d-lui Băţăgui Costel Răzvan, precum şi întocmirea proceselor
verbale.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, preşedintele comisiei de validare prezintă procesele
verbale ale d-lor Ionescu Dan Valentin şi Băţăgui Costel Răzvan.
Supusă la vot, validarea d-lui Ionescu Dan Valentin este aprobată în unanimitate.
D-nul consilier Ionescu Dan Valentin depune Jurământul.
Supusă la vot, validarea d-lui Băţăgui Costel Răzvan, este aprobată în unanimitate.
D-nul consilier Băţăgui Costel Răzvan depune Jurământul.
5.Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea şi
organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentată de d-nul
secretar al municipiului, Viorel Rădescu care arată că d-nul consilier Pavel Cristian a făcut o solicitare
în sensul că doreşte să devină membru în comisia de juridică în locul d-lui Cernat Şerban renunţând la
calitatea de membru în comisia de cultură, astfel că d-nul Băţăgui Costel ar deveni membru în comisia
de cultură şi în comisia de urbanism, iar d-nul consilier Ionescu Dan Valentin devine membru în
comisa economică şi în comisia de urbanism.
Supusă la vot, cu modificările propuse, modificarea şi completarea HCL nr.6/22.06.2012 este
aprobată cu 18 voturi pentru şi o abţinere – d-nul consilier Ilin Radu.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din
10.02.2014 şi de la şedinţa ordinară din 28.02.2014, care au fost aprobate în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre nr. 71/24.03.2014 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au
acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal
destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea
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cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2014 este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian întreabă din partea chiriaşilor care locuiesc în blocul
ANL din str. V. Alecsandri nr.9, dacă s-a început demarerea celor necesare pentru a-şi putea cumpăra
locuinţele.
D-nul Primar arată că demersurile au început de mult făcându-se evaluările pe baza cărora se
pot cumpăra locuinţele ANL, procedura va continua cu respectarea condiţiilor impuse de ANL,
precizând că acolo unde permite legea, nu se împotriveşte cu absolut nimic.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre nr. 72/24.03.2014 referitor la actualizarea componenţei comisiilor
sociale de analiză a cererilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza
municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul secretar arată că trebuie făcută o modificare în sensul că preşedintele de la comisia nr.1,
d-nul Buleteanu Gabriel urmează să-şi înceteze raportul de serviciu cu instituţia şi astfel va fi înlocuit
de d-na Mincioagă Livia.
Supus la vot, cu modificarea propusă, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre nr. 73/24.03.2014 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a
suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi a suprafetei de teren de 48
mp situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al
municipiului Caracal, către d-nul Terheci Paul 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 cu 18 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
9.Proiectul de hotărâre nr. 74/24.03.2014 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei
de teren de 12 mp situată în str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr.2, suprafaţă de teren ce
aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către SC Columbia Spătaru SRL prin
administrator Duică Cristina 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 cu 18 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
10.Proiectul de hotărâre nr. 75/24.03.2014 referitor la aprobarea completării şi modificării
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.23 din 30.06.2010, privitoare la aprobarea
actualizării Nomenclatorului stradal al 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.
11.Proiectul de hotărâre nr.76/24.03.2014 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 6 mp,
situată în str. Iancu Jianu intersecţie cu str. Heliade Rădulescu la Nord de Şcoala Gimnazială nr.2 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 Bujor Vasile întreabă dacă este aceeaşi adresă ca la proiectul de la punctul nr.9.
D-nul secretar arată că sunt separate şi sunt la aceeaşi adresă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.Proiectul de hotărâre nr. 78/25.03.2014 referitor la completarea şi modificarea anexei nr.1
a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.166/2013 privitoare la „Încadrarea pe zone
fiscale a terenurilor din municipiul 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.
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13.Proiectul de hotărâre nr. 79/25.03.2014 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.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
14.Proiectul de hotărâre nr. 80/25.03.2014 referitor la acceptarea localităţii Balş ca membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
15.Proiectul de hotărâre nr. 81/25.03.2014 referitor la acceptarea comunei Găneasa ca
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
16.Proiectul de hotărâre nr. 82/25.03.2014 referitor la acceptarea comunei Cîrlogani ca
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
17.Proiectul de hotărâre nr. 83/25.03.2014 referitor la acceptarea comunei Pleşoiu ca membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
18.Proiectul de hotărâre nr. 84/25.03.2014 referitor la acceptarea comunei Deveselu ca
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
19.Proiectul de hotărâre nr. 85/25.03.2014 referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 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 februarie 2014. 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.
20.Proiectul de hotărâre nr. 86/27.03.2014 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014 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.
21.Proiectul de hotărâre nr. 87/27.03.2014 referitor la parteneriatul dintre Consiliul Local
Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal organizat conform
Calendarului anual al principalelor manifestări cultural artistice este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Este propusă completarea ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre:
22.Proiectul de hotărâre nr.90/31.03.2014 referitor la aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită către SC CEZ Distributie SA, a unor active fixe (capacităţi energetice) din investiţia
„Extindere reţea de 0,4 KV şi iluminat public str. Măceşului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în
vederea furnizării de energie electrică este prezentat de d-nul Primar al municipiului Caracal care arată
că trebuia făcută o modificare în anexa privind componentele energetice care vor fi predate cu titlul
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gratuit către SC CEZ Distribuţie, datorită faptului că pe politica CEZ trebuie să existe două
reţele separate, reţeaua de distribuţie a energiei electrice care înseamnă distribuţia energiei către
consumatorii casnici şi reţea separată de iluminat care rămâne în subordinea consiliului local, aşa că a
trebuit să fie modificată anexa cu noile cerinţe ale CEZ-ului astfel încât această investiţie, în
conformitate cu legea, se face pe banii autorităţilor locale şi vor fi transferate operatorului de
distribuţie cu titlu gratuit, operatorul de distribuţie ocupându-se de întreţinerea şi mentenanţa acesteia
pe toată durata de viaţă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
23 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae, are rugămintea, fiind aproape de sfârşitul
anului şcolar, să se încerce dacă se poate ca din anul şcolar 2014-2015 să se înfiinţeze la unul dintre
licee una sau două clase vocaţionale, deoarece avem la nivelul municipiului Caracal un club sportiv
şcolar cu rezultate excepţionale, iar copiii respectivi când împlinesc 15 ani şi termină clasa VIII sunt
obligaţi să meargă la cluburi private, în special cei care joacă fotbal, iar indemnizaţia de formare pe
care clubul sportiv şcolar o primeşte pentru formarea până la vârsta de 15 ani este foarte mică. Dacă ar
avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea în clubul sportiv şcolar şi după vârsta de 15 ani, ar putea
ajunge la unele echipe, iar indemnizaţia de formare care ar reveni clubului sportiv şcolar ar fi mai mare
şi s-ar putea susţine performanţa celor care vin din urmă şi neştiind care este calea legală, dar a citit că
în Slatina şi Craiova sunt astfel de clase vocaţionale şi dacă se poate să se încerce şi dacă se găseşte un
cadru legal să se dea posibilitatea tinerilor să-şi continue activitatea pe teritoriul Caracalului.
D-nul Primar arată că din câte s-a văzut, s-a susţinut performanţa la orice nivel atât timp cât
permite legea, iar ca să se poată face clasele respective trebuie să existe avizul inspectoratului,
ministerului, deoarece este în sarcina acestora şi ei se ocupă cu programul educaţional şi nu se ocupă
cei din autoritatea publică locală. Fiind pe partea cu învăţământul, consideră că directorii de instituţii
trebuie să meargă cu solicitările către inspectorat, în funcţie de numărul de elevi şi în funcţie de
numărul de clase, dumnealor fiind cei care trebuie să-şi atragă elevii şi să motiveze susţinerea acestor
proiecte în faţa Inspectoratului Judeţean de învăţământ pentru că trebuie să deţină o documentaţie bine
justificată şi să se încadreze în baremul respectiv. Mai arată că în afară de hotărârile de consiliu în care
au fost premiaţi, mai mult nu se poate face, decât dacă membrii consiliului local doresc înfiinţarea unei
echipe de fotbal sau de handbal, dar până la nivelul permis de lege, adică până la nivel judeţean,
precizând că are deschidere pentru orice activitate care promovează cultura, sportul, pentru o imagine
bună a municipiului Caracal.
D-nul consilier Ilin Radu arată că printr-o hotărâre de consiliu, pe lângă monumentele care
există în municipiul Caracal, asociaţiile militare au propus ridicarea unui monument în faţa Casei
Armatei, drept dovadă că membrii consiliului local au sprijinit în construirea acestui monument, însă
datorită aprobării PUG-ului trebuie demarate alte proceduri fiind în aria de protecţie, zona centrală şi
întreabă care ar fi soluţia pentru ridicarea acestui monument, pentru a fi pusă în aplicare hotărârea de
consiliu.
D-nul Primar dă cuvântul d-nei Nadia Dumitrescu, arhitect şef pentru mai multe detalii în
această privinţă.
D-na Nadia Dumitrescu arată că după aprobarea hotărârii consiliului local cu privire la
monumentul ce urma să se realizeze în faţa Casei Armatei, i-a fost înmânată d-lui Bichir toată
documentaţia din arhivă, i s-a spus ce avize trebuiesc reluate şi cum trebuie să facă proiectul care avea
peste 10 ani şi care era făcut de o firmă care consideră că nu mai există în prezent, iar ca firmă de
proiectare trebuie reluată documentaţia de autorizare. Mai arată că după aprobarea PUG-ului, în zona
centrală , până la realizarea PUZ, de zonă protejată de către administraţia publică locală, nu se pot
autoriza construcţii noi, decât extinderi cu 20% ale construcţiilor existente, primul pas fiind să se
realizeze PUZ-ul zonei protejate, ceea ce înseamnă licitaţie şi întocmirea PUZ, avizare şi ultimul aviz
al consiliului local, dar se poate merge şi concomitent adică şi avizele pentru un astfel de proiect
pentru un monument sunt destul de multe şi laborioase şi ar fi bine să se meargă în paralel. Mai arată
că în urma discuţiilor purtate cu d-nul consilier Ilin Radu poate mai trebuie gândit şi ca amplasament
aşa cum a propus dumnealui.
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D-nul consilier Ilin Radu întreabă dacă se poate gândi ca o extindere a Casei Armatei sau ca o
prelungire a Casei Armatei pentru a se intra în cei 20% extindere.
D-na Nadia Dumitrescu precizează despre Casa Armatei că este amplasată pe teren, proprietatea
MAPN, iar consiliul local nu poate să construiască pe proprietatea altei instituţii, chiar dacă este şi de
stat şi numai MAPN-ul poate să construiască pe terenul pe care îl are în proprietate.
D-nul consilier Ilin Radu va veni cu o propunere ca acest monument să nu mai fie pe vechiul
amplasament şi să fie chiar lângă Casa Armatei şi cu această ocazie se înlătură şi poziţia de amplasare
faţă de celălalt monument fiind aproape de Casa Armatei. Mai arată că acest monument trebuia să fie
pentru eroii din cel de-al doilea război mondial, având şi avantajul că acea paradă care se făcea, avea
loc lângă Casa Armatei şi anume tribuna putea fi amplasată unde este Casa Armatei, iar militarii să
patruleze în zona de jos, putându-se în acest fel să se exploateze o zonă destul de bună pentru
asemenea parade.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că terenul pe care este construită Casa Armatei şi se ştie exact
cât teren este, precizează că acest teren a fost dat la schimb cu fostele case armatei din oraşul Caracal
şi s-a construit atât Casa Armatei cât şi Căminul de garnizoană şi este posibil, dacă nu cumva o
anumită porţiune din terenul existent din faţa Casei Armatei aparţine chiar MAPN şi dacă într-adevăr
aparţine MAPN, problema de construire este mult mai simplă.
D-na Nadia Dumitrescu arată că din documentele existente la Compartimentul Cadastru Fond
Funciar se află extrasul de Carte funciară al Casei Armatei care cuprinde Casa Armatei , terenul din
spate, căminul militar, iar ceea ce au dat din proprietatea lor, este terenul de sub punctul termic.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că ar exista posibilitatea unui schimb.
D-nul consilier Ilin Radu în legătură cu sterilizarea câinilor cu stăpâni, începând cu 1 martie,
trebuia demarată acea acţiune, întreabă dacă s-a început demararea în acest sens.
D-nul Primar arată că din discuţiile purtate cu d-nul dr. Dinu, deocamdată nu s-a început
acţiunea, iar tarifele care nu au fost stabilite de către consiliul local, sunt mari pentru cetăţenii
caracaleni, cert este că este obligatoriu ca la 1 ianuarie 2015, toţi deţinătorii de câini trebuie să aibă
câinii sterilizaţi, cu documente oficiale, iar dacă nu le au vor fi amendaţi, iar amenzile vor fi foarte
mari. Mai arată că fiecare proprietar să înceapă din timp această acţiune, pentru ca primăria să nu fie
pusă să ia nişte măsuri coercitive asupra d-lor.
D-nul consilier Ilin Radu arată că ar trebui făcută o campanie de informanţie a populaţiei, ca o
măsură preventivă pentru a nu se ajunge la acele măsuri.
D-nul Primar arată că au fost purtate multe discuţii pe această temă, a fost făcută multă
mediatizare şi pe canalele de ştiri naţionale, iar cel care este conştient de rigorile legii, trece la
aplicarea legii de acum, rămânând ca fiecare proprietar de animal canin să ia hotărârea dacă este bine
să facă aceste sterilizări pentru a intra în legalitate, dacă nu pot să aştepte până la 1 ianuarie 2015 şi
este bine de ştiut că proprietarii care nu deţin documetele în spate vor fi amendaţi.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-na consilier Hoară Mădălina
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

HOARĂ MĂDĂLINA

VIOREL EMIL RĂDESCU
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