ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14.04.2014 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 locali 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. 94/14.04.2014 în baza Dispoziţiei nr. 592/14.04.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă d-na consilier Hoară Mădălina, 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. 93/14.04.2014 referitor la aprobarea participării Consiliului
Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC Compania de Apă Olt SA este prezentat de d-nul
Viorel Emin Rădescu – secretarul municipiului, care arată că prin HCL nr. 87/08.11.2012 s-a
aprobat Asocierea Consiliului Local al municipiului Caracal cu Consiliul Județean Olt și consiliile
locale ale celorlalte localități membre în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,,Oltul’’, ca membru cu drepturi
depline în aceeași Asociație, a împuternicirii pentru semnarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare,,Oltul’’ şi numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților.
Deasemenea prin HCL nr. 159/16.12.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Caracal prin încredinţare directă către SC
Compania de Apă Olt SA.
Din studiile efectuate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, rezultă cu claritate că,
pentru buna funcţionare a Serviciilor şi pentru ca Serviciile să îndeplinească condiţiile de
funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare şi de angajamentele asumate de România în procesul
de aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiţii financiare importante în sistemele publice
de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale
acestora.
Reglementările legale actuale, respectiv Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare șI Ordonanța Guvernului României
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, permit
organizarea și funcționarea unor astfel de asociații, care implică alăturarea mai multor unitățI
administrativ/teritoriale; prin intermediul acestor asociații va putea exista o gestionare unitară a
activităților la nivel de județ, lucru care ajută la obținerea unor finanțări, dat fiind faptul că Uniunea
Europeană incurajează astfel de asocieri.
Principalele avantaje ale operării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel
regional sunt următoarele:
- Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate şi cu un management
mai profesionist ce duce in timp la reducerea risipei de apă, promovarea conservarii
resurselor, minimizarea investiţiilor şi protectia surselor de apă;
- Creşterea capacităţii de pregătire şi implementare a proiectelor de investitii precum
şi a capacităţii de negociere a finanţării;
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- Imbunatăţirea calitaţii serviciilor furnizate, a relaţiei cu clienţii şi a percepţiei
acestora privind operatorii;
- Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii
de costuri: centralizarea activităţii de facturare şi managementul financiar, unitatea de
implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat,
etc.;
- Conducerea activităţii prin folosirea instrumentelor de management moderne şi
eficiente şi reducerea implicarii factorului politic în desfasurarea activităţii.
Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii serviciului de alimentare cu apă în municipiul
Caracal, cât şi necesitatea dezvoltării infrastructurii serviciului public prin extinderea reţelei de apă
şi canal în municipiul Caracal, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu privind aprobarea
participării Consiliului Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC Compania de Apă Olt SA.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-na consilier Hoară
Mădălina, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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