ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.09.2014 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 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. 253/25.09.2014 în baza Dispoziţiei nr.
1372/25.09.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Maciu Marin, propunerea fiind aprobată
în unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa ordinară din 29.08.2014, care
a fost aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi care 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. 245/23.09.2014 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului
local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
din municipiul Caracal este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată
că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian dă citire propunerilor făcute de către d-nii consilieri
locali.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotarâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr. 246/ 23.09.2014 referitor la aprobarea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul Caracal, judeţul Olt” este prezentat de d-nul consilier
Gâtan Ilie şi d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul
favorabil în comisiile de specialitate.
D-nul Primar prezintă străzile care sunt cuprinse în acest proiect şi anume:
- str. Aprodul Purice
- str. Alexandru cel Bun
- str. Tîrgul Nou
- str. Reconstrucţiei
- str. Petru Maior
- str. Ion Mincu
- aleea Mihai Viteazul
- str. Nicolae Bălcescu
- str. Gheorghe Asachi
- str. Gheorghe Lazăr
- str. Neagoe Basarab
- str. Tudor Vladimirescu
- str. Mărăşti
- str. Decebal
- str. Doamna Stanca
- str. Nicolae Grigorescu
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str. Pârâului
str. Bistriţei
str. Andrei Şaguna
str. Mărăşeşti
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre nr.247/24.09.2014 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014, în plus cu suma de 90 mii lei 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.
4.Proiectul de hotărâre nr.248/24.09.2014 referitor la instituirea unor tarife pentru serviciile
prestate, în cadrul cercurilor artistice, de către Departamentul organizare evenimente cultural artistice
şi pregatire artistică din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal 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.
5.Proiectul de hotărâre nr.249/24.09.2014 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Verguleasa ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „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.
6.Proiectul de hotărâre nr.250/24.09.2014 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Rotunda ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „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.
7.Proiectul de hotărâre nr.251/24.09.2014 referitor la 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.
8.Proiectul de hotărâre nr.252/25.09.2014 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 a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Este propusă completarea ordinei de zi cu urmatorul proiect de hotarare:
9. Proiectul de hotărâre nr.255/29.09.2014 referitor la numirea reprezentantului Consiliului
local al municipiului Caracal în Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Carol
Davila” Caracal este prezentat de d-nul secretar al municipiului Caracal, Viorel Rădescu care arată
că, având în vedere adresa nr. 865/29.09.2014 a Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caracal cât
şi necesitatea asigurării aplicării corecte a principiilor noului sistem de finanţare şi administrare a
unităţilor de învăţământ în întregul sistem de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal se
impune numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliul de
administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caracal, propunem adoptarea unei hotărâri
de consiliu în acest sens.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune ca d-na consilier Hoară Mădălina să fie
reprezentantul Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Postliceale Sanitare „Carol Davila” Caracal.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
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10 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă ce se întâmplă cu strada Gheorghe Doja pentru că dintre
cei care sunt puşi să administreze acest oraş, începând de la intersecţia din str. Gheorghe Doja cu str.
Craiovei, crede că nu mai circulă nimeni pe acolo. Mai solicită să se facă o adresă către Inspectorul Şef
de la judeţul Olt să trimită o echipă de control în Caracal pentru Poliţia Rutieră pentru a se vedea care
este situaţia circulaţiei şi a parcărilor în oraş. Mai precizează că în urmă cu o lună de zile a fost o
societate care probabil, are un contract cu administraţia publică locală, şi care, la toate gurile de canal,
începând de la intrarea în Caracal dinspre Craiova, s-a spart pentru a putea fi ridicate la nivelul
asfaltului, în urma turnării covorului asfaltic, iar cele 30 de zile au trecut şi spărturile au rămas. Mai
arată că în faţă la Central şi pe str. Mihai Viteazul izvorăşte apă din asfalt, străzi pe care circulă şi cei
de la Compania de apă.
D-nul Primar arată că în ceea ce priveşte străzile de unde izvorăşte apa din asfalt, se ocupă cei
de la Compania de Apă, pierderile de apă sunt tehnologice şi nu plăteşte nimeni pentru ele, precizând
că în momentul când creşte presiunea apei pe care o dau din staţiile de repompare, ţevile fiind foarte
vechi, cedează, iar în momentul când vor intra fondurile europene, tot ce este vechi, în urma proiectării
analizei tehnice care se va face, toate ţevile vor fi schimbate. În legătură cu poliţia circulaţiei, fiecare
este liber să facă sesizare, iar în ceea ce priveşte circulaţia municipiului Caracal s-au purtat discuţii cu
cei de la poliţie care prezintă rapoarte foarte clare că au acţiuni concentrate de către Ministerul de
Interne, iar dacă primesc o sarcină ierarhică o pun pe aceea în aplicare, nefiind subordonaţi nici
primăriei, nici consiliului local pentru a face acţiune prioritară pentru municipiul Caracal. Mai arată că
acolo unde s-a solicitat de către Poliţia Caracal să se monteze semne de circulaţie pentru a nu se mai
staţiona sau opri maşinile, semnele de circulaţie au fost montate, iar dacă nu se respectă acele semne,
nu mai intră în atribuţia primăriei, fiind problemele poliţiei.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că a înţeles că se va intra într-un program de reabilitare în
ceea ce priveşte strada Gheorghe Doja, dar a ridicat această problemă înainte de alegerile locale,
deoarece sunt gropi de 40 cm, care, ulterior au fost acoperite cu nisip.
D-nul Primar arată că totul se face pe un contract cu acte în regulă, nu face fiecare ce vrea, iar
acel nisip care a fost pus, nu a fost pus de firma care face întreţinerea drumurilor şi acolo unde a fost
făcut programul de plombe, au fost puse plombe asfaltice, nu nisip sau pământ. Mai precizează că
starea drumurilor vechi este foarte proastă, iar în momentul când mai sunt şi intemperii, groapa
respectivă se măreşte şi că nu există posibilitatea să se asfalteze tot municipiul deoarece nu permite
bugetul. Trebuie să se înţeleagă faptul că nu totul se face bătând din palme şi că în decurs de doi ani de
zile de când este primar, s-a asfaltat mai mult decât s-a asfaltat în ultimii ani de zile, în situaţia în care
în fiecare an au fost plătite nişte datorii istorice. Mai informează că SC IGO SA nu a intrat în faliment
datorită primăriei şi că prin Hotărârea de la Tribunalul Olt, Primăria Caracal are de primit de la SC
IGO SA suma de 59 miliarde lei vechi, iar ce s-a întâmplat înainte şi cine a adus IGO în faliment nu
este responsabilitatea celor prezenţi în sală. Mai arată că tot timpul când se pleacă cu modernizări, se
pleacă din zona zero a fiecărei localităţi, către extremităţi pentru că aşa sunt planurile de modernizare
pe oriunde, fiind de reţinut faptul că la finalul anul 2020 când se va termina exerciţiul bugetar,
municipiul Caracal va avea apă şi canal în conformitate cu standardele europene, pe orice stradă din
municipiul Caracal, considerând că nu se vor putea bucura multe localităţi cu această realizare, iar
partea cealaltă din 2021-2027 în care vor mai veni încă 21 milioane de euro tot pentru modernizare,
vor face din municipiul Caracal unul dintre oraşele cu utilităţi rezolvate în proporţie de 80%, dar nu pe
infrastructură. Pe infrastructură se fac proiecte, pentru că nu sunt bani să se permită în fiecare an să se
asfalteze atât cât ar trebui şi de aceea se merge pe proiecte cu finanţare de la guvern şi proiecte cu
finanţare de la UE. Mai arată că este bine să se vizualizeze lista oficială de priorităţi de pe site-ul ADR
Oltenia pentru a se vedea că există 22 de proiecte pe lista de priorităţi ceea ce înseamnă foarte mult.
Mai precizează că a spus că în 4 ani vor fi rezolvate anumite probleme şi se va ţine de cuvânt şi
că împreună cu echipa din primărie vor fi rezolvate problemele aşa cum ar trebui pentru ca întreaga
zonă din municipiul Caracal să se dezvolte. În ceea ce priveşte canalizările de pe str. Craiovei, vor fi
ridicate în următoarea săptămână.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că cine a pus nisipul în gurile de canal a făcut un lucru foarte
bun şi că aşa ar trebui procedat peste tot.
D-nul Primar arată că acel nisip nu a fost pus de firma care se ocupă şi a fost pus de altcineva.
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D-nul consilier Bujor Vasile ştie că modernizările pleacă din centrul oraşului, dar şi banii se
plătesc tot din centru, precizând că nu este obligat să suporte zona B la marginea oraşului şi să
plătească aceeaşi sumă de bani cu cel care stă în centrul oraşului.
D-nul Primar consideră că fiecare cetăţean trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi în
municipiul Caracal numai că, nu toţi cetăţenii pot fi puşi o dată pe acelaşi palier, totul făcându-se
etapizat, iar plata taxelor şi impozitelor se face conform legii, Codului fiscal.
D-nul consilier Ionescu Dan Valentin arată că s-a aprobat în consiliul local 130 mii lei pentru
marcaje rutiere, întrebând când se începe trasarea marcajelor.
D-nul Primar arată că sunt nişte bani prevăzuţi, iar în momentul când se termină licitaţia, se vor
face şi marcajele rutiere, acei bani fiind pe întreţinere de străzi şi nu strict pe marcaj rutier. S-au purtat
discuţii şi cu cei de la Poliţie şi s-a stabilit ca măcar pentru trecerile de pietoni să se găsească o soluţie
în special în zona unităţilor de învăţământ.
D-nul consilier Alexe Costică arată că au fost făcute sesizări în legătură cu parcarea de la piaţă
unde acei transportatori ilegali blochează ilegal parcările, iar oamenii nu mai pot ieşi cu maşinile din
parcare, sesizări venite şi din partea taximetriştilor care nu-şi pot manifesta activitatea tot din cauza
acestor transportatori ilegali. Mai arată că nici cei de la piaţă şi nici taxatorii nu au ce să le facă atunci
când îşi parchează maşinile, pentru că nu au niciun semn sau marcaj care să le interzică parcarea în
acea zonă cu toate că au fost făcute sesizări şi la poliţie.
D-nul Primar arată că există un indicator cu zona interzisă în zona pieţei, dar această situaţie nu
este problema primăriei, fiind strict atributul poliţiei municipale, iar semnele de circulaţie se montează
de către administraţia publică locală la solicitarea poliţiei circulaţiei. Mai arată că a solicitat poliţiei ca,
în orele de vârf să aibă echipaj în zona pieţei.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că, în conformitate cu Legea nr. 215/2001, cei de la
jandarmerie, rutieră şi tot ce înseamnă ordine publică, din 6 în 6 luni de zile, sunt obligaţi prin lege să
prezinte o situaţie, iar d-nul consilier Alexe Costică să ridice această problemă atunci când prezintă
raportul, şi propune ca toate serviciile să vină la şedinţa de consiliu pentru a prezenta situaţiile.
D-nul Primar arată că de fiecare dată a venit câte un reprezentant de la instituţiile respective
care şi-au prezentat raportul atunci când au fost chemaţi.
D-nul consilier Spătaru Marin arată că cei care vând produse lactate pe piaţă se plâng că vând
acolo unde nu trebuie, considerând că trebuie făcut un schelet, până când se termină lucrările de
construcţie la piaţă, pentru ca oamenii să-şi poată vinde produsele în condiţii speciale.
D-nul Primar arată că în momentul când se va moderniza piaţa va exista un sector special de
lactate care este cu aprobare de la DSV şi că nu se poate face ceva provizoiu, iar ce fac acei oameni
care îşi desfăşoara activitatea pe trotuare, este o activitate la care primăria nu intervine, fiind atributul
DSV-ului, protecţiei consumatorului,etc. Mai arată că lucrările de la piaţă sunt în grafic şi că până la
sfărşitul anului vor fi finalizate.
D-nul consilier Spătaru Marin arată că acei oameni sunt revoltaţi spunând că plătesc taxe şi nu
au condiţii.
D-nul Primar arată că cei care-şi vând marfa pe trotuar nu plătesc nicio taxă, poate că se
refereau la taxele şi impozitele plătite pentru zona în care locuiesc şi nu crede că au plătit pe piaţă
pentru că în piaţă plătesc numai dacă sunt în interiorul pieţei sau pe tonetele care sunt în exteriorul
pieţei şi nu pe trotuar.
D-nul consilier Stănescu Octavian arată că în fiecare piaţă există locuri speciale, dar persoanele
care vând astfel de produse nu vor să stea în acele locuri speciale pentru că trebuie să aibă anumite
autorizaţii pe care nu le au.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Maciu Marin
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

MACIU MARIN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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