ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.08.2014 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 18 consilieri din cei 19 consilieri locali 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. 223/26.08.2014 în baza Dispoziţiei nr.
1210/26.08.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Ionescu Dan Valentin, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data de
15.07.2014, de la şedinţa extraordinară din data de 28.07.2014 şi de la şedinţa ordinară din 31.07.2014,
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.
Supusă la vot, ordinea de zi, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
D-nul consilier Bujor Vasile are de făcut câteva observaţii şi anume la proiectul de la punctul
nr. 3 să dispară cuvântul „ sau” din titulatura proiectului , iar la ADPP şi CAO să fie trecută SC.
D-nul secretar arată în legătură cu societatea comercială, că în procedurile de dobândire a
personalităţii juridice şi de înscriere la Registrul Comerţului, observaţiile de la Registrul Comerţului au
fost de a nu se mai face menţiunea de societate comercială.
1.Proiectul de hotărâre nr. 213/20.08.2014 referitor la aprobarea finanţării din bugetul local
a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revin proprietarilor pentru reabilitarea termică precum
şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către U.A.T. municipiul Caracal în legătură cu
lucrările de reabilitare termica co-finanţate prin fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii
Europene este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian şi d-nul consilier Gâtan Ilie care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
D-nul Primar arată că, în conformitate cu directivele europene, ghidurile care se aplică pentru
anveloparea blocurilor cu fonduri europene, au nişte cote şi anume 50% fonduri europene şi 50% cofinanţare de la bugetul local şi de la asociaţiile de proprietari. În prima fază cetăţenii nu vor plăti
absolut nimic, întreaga sumă de co-finanţare care revine asociaţiilor de proprietari şi consiliului local
va fi achitată integral de consiliul local, va fi instituită acea taxă de reabilitare care se va stabili pe lună
şi care va fi de aproximativ 10-30 lei/lună din analizele făcute, precizând că întreaga sumă de cofinanţare a asociaţiilor de proprietari se va achita în termen de 10 ani. Mai arată că s-a găsit soluţia
optimă astfel încât cetăţeanul să nu plătească întreaga sumă o singură dată, dar dacă cineva dispune de
întreaga sumă, există posibilitatea de a achita suma integral. În momentul în care se face anveloparea
blocurilor, factura de energie, cel puţin pe perioada de iarnă, va scădea cu 50%.
D-nul Primar propune să se ţină un moment de reculegere în memoria fostului consilier Sabin
Pisică pentru că s-a împlinit un an de când a trecut în nefiinţă.
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2.Proiectul de hotărâre nr.214/20.08.2014 referitor la aprobarea modificării Regulamentului
privind amplasarea organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Caracal aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 80 din 30.05.2013 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.
3.Proiectul de hotărâre nr. 215/21.08.2014 referitor la înlocuirea S.C. IGO S.A. Caracal,
implicată în realizarea planului de acţiuni sau de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiarului de ajutor social,
în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, la nivelul municipiului Caracal aşa cum a fost aprobat prin HCL Caracal
nr. 173/23.12.2013, cu Societatea A.D.P.P. CARACAL SRL cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr.
4, jud. Olt 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.
4.Proiectul de hotărâre nr. 216/21.08.2014 referitor la înlocuirea operatorului Serviciului
public de alimentare cu apă din municipiul Caracal care a aplicat prevederile HCL Caracal nr.
14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci şi plata a 5 mc de apă rece/familie sau persoană
singură/lună, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile marginalizate social şi
prevederile HCL Caracal nr. 34/31.08.2012 referitoare la aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor HCL Caracal nr. 14/31.07.2012, respectiv S.C. IGO S.A. cu Societatea
COMPANIA DE APĂ OLT S.A. cu sediul secundar în Caracal, P-ţa Victoriei nr. 2, jud. Olt 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.
5.Proiectul de hotărâre nr. 217/22.08.2014 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 iulie 2014 este prezentat de d-na consilier Hoară Mădălina 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 nr. 218/22.08.2014 referitor la aprobarea listei definitive privind
ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului
Caracal precum si lista cu dosarele respinse, pentru anul 2014 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.
7.Proiectul de hotărâre nr. 219/22.08.2014 referitor la aprobarea listei de repartizare a 2
locuinţe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul
Caracal, în anul 2014 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 în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre nr. 220/22.08.2014 referitor la aderarea Municipiului Caracal la
Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 este prezentat de d-na consilier Hoară Mădălina
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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D-nul Primar arată că a propus acest proiect în urma discuţiilor purtate cu d-na primar al
municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, Caracalul făcând parte din echipa dumneaei pentru
promovarea municipiului Craiova, capitala Olteniei, pentru a deveni capitală europeană în anul 2021,
informând că pentru perioada 2014-2020, municipiul Caracal a fost selectat ca unul dintre cele 5 oraşe
pilot privind atragerea fondurilor europene pentru reabilitare monumentelor istorice. Zona care va fi
reabilitată va fi zona Iancu Jianu, adică toate clădirile care aparţin consiliului local.
9.Proiectul de hotărâre nr. 221/26.08.2014 referitor la modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.
113/31.07.2014 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal,
beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală 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 în unanimitate.
10 .Informări, întrebări şi interpelări.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Ionescu Dan
Valentin declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

IONESCU DAN VALENTIN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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