ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2017 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 locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr. 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. 208/25.09.2017 în baza Dispoziţiei
nr. 1414/25.09.2017.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dinoiu Ion propunerea fiind aprobată
în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
31.08.2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12.09.2017.
Procesele-verbale au fost aprobate cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre 196/21.09.2017 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al
U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2017 este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 197/21.09.2017 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017 este prezentat de domnul consilier Ionescu
Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
3.Proiect de hotărâre nr. 199/21.09.2017 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 domnul consilier
Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul viceprimar: nu particip la vot.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 200/21.09.2017 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului
local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal este prezentat de domnul
consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: citesc lista reprezentanților, am discutat și cu celelalte
partide politice:
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Nr.
crt.
1

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala gimnazială nr. 2

REPREZENTANTUL
CONSILIULUI
NICOLĂIȚĂ ELENA

2

Şcoala gimnazială “Nicolae Titulescu”

HUMĂ ADRIANA

3

Şcoala gimnazială “Gheorghe Magheru”

DOBROMIR VALERICA

4

Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul”

NIȚĂ CARMEN DANIELA

5

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”

POPA CORNELIA

6

Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan”

STANCU CARMEN ELIZA

7

Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „

CRISTEA INES

8

Colegiul Agricol „ Dimitrie Petrescu”

ENACHE CONSTANTIN

9

Şcoala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA”

POPESCU LUMINIȚA

10

Clubul Copiilor „MARIUS BUNESCU”

CALCIU HORAȚIU

11

Clubul Sportiv Şcolar Caracal

PRUNĂ CORNELIA

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 201/21.09.2017 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local
al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică din municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu
Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: citesc lista reprezentanților, am discutat și cu celelalte
partide politice:
Nr. crt.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1

Şcoala gimnazială nr. 2

2

Şcoala gimnazială “Gheorghe Magheru”

3

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”

4

Şcoala gimnazială “Nicolae Titulescu”

5

Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan”

6

Colegiul Agricol „ Dimitrie Petrescu”

7

Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul”

8

Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „
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REPREZENTANŢII
CONSILIULUI
CERNAT ȘERBAN
VÎRBAN TITU
CĂLDĂRARU CRISTI
ȘTEFĂNESCU SMARANDACHE
NICULAE
PRUNĂ TOMA
STĂNILĂ MARIA
PAVEL ELENA
MACIU MARIN
CONEA CRISTIAN ENACHE
TOMESCU NICULINA
DIMULESCU VIRGILIU DAN
BĂȚĂGUI RĂZVAN
POPESCU CĂTĂLIN
PAVEL CRISTIAN
DINU LAURENȚIU
DINOIU ION
IONESCU DAN VALENTIN
MUȘAT CORNELIA

9
10
11

Şcoala Postliceală Sanitară „CAROL
DAVILA”
Clubul Copiilor „MARIUS BUNESCU”
Clubul Sportiv Şcolar

HOARĂ MĂDĂLINA
MARINESCU MARIANA
MITROI LIVIU

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 202/21.09.2017 referitor la concesionarea unor bunuri imobile aflate în
patrimoniul privat al municipiului Caracal către S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L este prezentat de
domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: fac o precizare în sensul că din preambulul proiectului de hotărâre vor dispărea
adresa și hotărârea de la Romanați Serv precum și prevederile art. 9 pct. 13 lit. c vor fi înlocuite cu
prevederile art. 29 pct. 10 lit. c.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae : așa cum am discutat și în comisie atunci am
avut niște opoziții, poate mai multe decât acum pentru că două dintre ele, domnul secretar le-a
rezolvat, însă faptul că am votat și am fost de acord cu trecerea acestor imobile în domeniul privat al
U.A.T. Caracal cred că locul acestor imobile este la A.D.P.P. pentru ca A.D.P.P. să își facă treaba, pe
fondul problemei nu am nimic de discutat, însă pe formă cred că această trecere trebuia să se facă în
baza legii concesiunii nu în baza Legii nr. 51/2006 care prevede cu totul altceva, noi concesionăm
două imobile, nu concesionăm serviciile, Legea nr. 51/2006 se referă la serviciile publice. Acesta este
și motivul pentru care o să mă abțin, eu cred în continuare că forma trebuia să fie alta.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: nu știu, gaura este cam mare, mie mi s-au părut lucrurile
tulbure de la început că au fost date în 2002 prea ușor, probabil că le mai dă încă o dată. Ar trebui
totuși controlate mai mult.
Domnul consilier Popescu Dan: și eu sunt de acord ca și domnul Ștefănescu ca aceste clădiri să
fie la instituția respectivă dar avem mai puține obiecțiuni asupra încadrării juridice a faptului, nu este
pe legea concesiunii.
Domnul secretar: nu schimbă nimic, temeiul de drept pe care îl invocă domnii consilieri este cu
totul altul, nu poți să scoți la licitație aceste bunuri atata timp cât ele sunt eferente desfășurării
serviciului public delegat A.D.P.P.-ului, în Legea nr. 51/2006 a serviciilor, atunci când îi delegi
serviciile îi delegi și bunurile necesare desfășurării serviciului. Prin această hotărâre nu s-a făcut
altceva decât să se completeze acea totalitate de bunuri care au fost. Și la C.A.O. s-a făcut la fel, nu
puteau fi scoase la licitație.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri: domnii
consilieri Popescu Dan și Ștefănescu Smarandache-Niculae.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre completate pe ordinea de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 203/21.09.2017 referitor la înființarea depozitului temporar de deșeuri
municipale și a celor asimilate acestora și modificarea anexei nr. 4 la contractul de delegare prin
concesiune nr. 5/29.07.2014 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din
municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: aș vrea să spun câteva lucruri legate de modul de gestionare ale acestor deșeuri
și mă gândesc că poate asta ar fi soluția ca oamenii să nu mai arunce pe la marginea orașului atâtea
gunoaie. O să mai discutăm și modul în care o să găsim o soluție corectă și legală încât oamenilor să le
fie la îndemână modul de gestionare al deșeurilor. Nu știu dacă este calea cea mai bună dar este una
din variantele care ne-au fost prezentate și la momentul acela le -am agreat.
Domnul consilier Prună Toma: este adevărat la marginea orașului în toate zonele sunt gunoaie
aruncate și aseară am văzut o mașină care mergea spre vagoane, cu niște moluz, precis îl arunca la
marginea orașului. Să se facă curățenie în toate zonele de margine ale orașului iar după aceea cei care
sunt prinși să fie amendați drastic.
Domnul primar: ce spuneți este adevărat dar trebuie să prezentăm oamenilor și modul cum pot
rezolva această problemă, există situații când au reziduri de la construcție și trebuie să găsim o cale
urgentă, omul trebuie să dea într-o zi gunoiul și nu reușește, de aceea găsește această soluție, seara se
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duce și îl aruncă la marginea orașului. Și noi trebuie să găsim o soluție încât ei să îl ducă undeva sau să
îl ia cineva la o groapă special amenajată.
Domnul consilier Prună Toma: este adevărat, dar să fie educați să îl ducă acolo unde este
stabilită zona, nu în zonele unde îi este mai aproape.
Domnul primar: eu mi-am pus mari speranțe în acești 6 oameni pentru că prin noua
organigramă care a venit, avem 6 persoane și o să împărțim orașul în 6 sectoare. Acești oameni o să
aibă în administrare străzi, blocuri și atunci o să știm exact ce se întâmplă și o să informeze și cetățenii.
Avem multe reclamații din zona Boldului unde își iau gunoiul de la ei și îl duc în alte părți.
Domnul consilier Prună Toma: mai grav este pe zona de pășune, pe poiană au aruncat moluz și
tot felul de mizerii pe care le strâng din curte și le duc acolo.
Domnul primar: nu o să fie ușor dar dacă oamenii conștientizează acest lucru o să fie și în
interesul lor.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: aș vrea să întreb pe ce perioadă?
Domnul viceprimar: până se dă în funcțiune rampa de la Bălteni.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
2.Proiect de hotărâre nr. 103/11.05.2017 referitor la aprobarea numărului maxim de posturi, a
Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal este
prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
3.Proiect de hotărâre nr. 194/19.09.2017 referitor la aprobarea numărului maxim de posturi, a
Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale
Primăriei municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: am să fac două referiri la Regulamentul de
Organizare și Funcționare, am văzut că se face rererire foarte des la Legea 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public și este foarte bine, dar nu găsesc nicio referire la legea privind
transparența decizională domnule secretar? În această lege sunt foarte multe atribuții la care
administrația publică trebuie să răspundă. Nu este un capăt de țară că nu este acum, dar ar fi bine să îl
îmbunătățim pentru viitor pentru că trebuie să ținem cont și de părerile cetățenilor, să îi implicăm în
luarea deciziilor, pentru că sigur vor fi mai bune dacă și cetățenii vor participa așa cum legea le dă
dreptul.
Domnul secretar: așa cum am spus, regulamentul poate fi modificat în timp, din punctul meu
de vedere însă și acum legea transparenței decizionale se aplică sunt cazuri unde legea te obligă.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae : m-am dus pe ROF la Compartimentul
Secretariat, domnule secretar, avem la OBIECTIV GENERAL: optimizarea fluxului informaţional și de
documente la şi de la cabinetele demnitarilor și la OBIECTIVE SPECIFICE: organizarea agendelor de
lucru ale Primarului şi Viceprimarului, realizarea activităţilor de secretariat la cabinetele demnitarilor,
din această citire eu îmi dau seama că vorbim de cabinetul primarului, viceprimarului și mai există
niște cabinete ale demnitarilor.
Domnul secretar: nu.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: potrivit legii, cu scuzele de rigoare, nici
primarul și nici viceprimarul nu au calitatea de demnitar.
Domnul secretar: dati-mi voie să vă contrazic, pentru că atât primarul cât și viceprimarul și
implicit dumneavoastră ocupați o funcț ie de demnitate publică, aleasă la nivelul autorității locale.
Domnul primar: apropo de numărul maxim de posturi, o să încercăm în limita bugetului pe care
îl avem să putem să ne facem treaba cu un număr minim de oameni, important este ca treaba să fie
făcută bine.
Domnul președinte de ședință: cât personal are primăria și câți funcționari publici?
Doamna Lungu Ionela Veronica – șef Serviciu M.R.U.A: 186 posturi și 154 funcții publice.
Domnul președinte de ședință : bănuiesc că aveți aprobări?
Doamna Lungu Ionela Veronica – șef Serviciu M.R.U.A: da, avem avize.
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Domnul președinte de ședință: în primăvară a fost următoarea informație: Primăria Berlin care
este de 3 ori mai mare decât Bucureștiul avea 270 de salariați dintre care doar 60 funcționari publici.
Spre asta trebuie să ne îndreptăm.
Domnul primar: cu siguranță, aici nu s-au făcut investiții în informatiozare așa cum ar trebui.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: să vin și cu o notă pozitivă, este de salutat
înființarea Direcției de Patrimoniu, să sperăm că va purcede la muncă.
Domnul primar: ne-am dorit din prima clipă acest lucru, iar lucrurile vor fi împlinite atunci
când și piața va trece de primărie, am zis să rezolvăm cu organigrama , așa mi se pare normal, spitalul,
piața școl ile sunt deconcetrate ale primăriei și consiliului local, încât noi aici să luăm deciziile cele mai
bune.
Domnul consilier Prună Toma: salut înființarea Direcției de Patrimoniu îi felicit pe primar și pe
viceprimar.
Domnul secretar: aș vrea să fac o mică precizare la art. 16 din ROF, cu permisiunea
dumneavoastră să facem o reformulare, în sesnsul că: Actele care se eliberează de către Primăria
municipiului Caracal vor fi semnate, de regulă, de către Primarul municipiului Caracal, de Viceprimar,
Secretarul Municipiului, Administratorul public și de către şefii structurilor funcţionale în cadrul
cărora au fost create precum şi de persoanele care le-au întocmit în limita delegării atribuţiilor stabilite
de către Primarul sau Viceprimarul municipiului Caracal.
Domnul primar: eu aș vrea ca oamenii să înțeleagă că atât lucrătorii din primărie cât și cetățenii
că orice funcție pe care o are o persoană în administrația publică trebuie să aibă în același timp și o
răspundere a funcției, nu este vorba de puterea funcției, există niște responsabilități pe care sperăm să
le respectăm.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
4.Proiect de hotărâre nr. 204/25.09.2017 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Bibliotecii „Virgil Carianopol”
Caracal este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
5.Proiect de hotărâre nr. 205/25.09.2017 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Centrului Cultural Municipal „Radu
Șerban” Caracal este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
6.Proiect de hotărâre nr. 206/25.09.2017 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, a structurii organizatorice și statului de funcții ale Muzeului Romanațiului Caracal este
prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
7.Proiect de hotărâre nr. 209/26.09.2017 referitor la aprobarea închirierii suprafeței de 1676
mp teren aparținând domeniului public al Statului Român aflat în administrarea Ministerului
Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. în vederea realizării investiției ”Extindere și
reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt” este prezentat de domnul consilier
Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: ne dorim foarte mult acest proiect, considerăm că rezolvă o mare problemă nu
numai în zona de nord a orașului ci în general o problemă a tirurilor care trec mai ales pe str. Carpați,
str. Țepeș Vodă și deteriorează casele. Noi am încercat tot felul de variante încât să intrăm în posesia
acestui teren, știți că am mai discutat, am vrut să îl concesionăm noi dar nu s-a putut și ca o ultimă
variantă să îl închiriem. S-au făcut foarte multe drumuri, domnul viceprimar s-a deplasat la Craiova, la
București, până la urmă am obținut acest lucru, suntem în perioada de avizare și sper ca săptămâna
viitoare să semnăm contractul de închiriere și să începem lucrările în toamna aceasta.
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Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: noi am discutat cu domnul viceprimar, este o
investiție foarte bună și necesară pentru oraș dar vreau să demarați și documentația și lucrările și
pentru sensul giratoriu la intersecția cu str. Carpați pentru a nu păți același lucru cu centura actuală .
Domnul primar: o să vorbim cu cei de la sistematizare, cu siguranță o să se găsească o soluție
pentru acest lucru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
7 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul primar: prezintă informări legate de estimări bugetare pentru proiectele pe anul 2017,
la Spitalul Municipal Caracal sunt două proiecte, unul pe axa 8 și așteptăm să se deschidă finanțarea
este vorba de ambulatoriu. Un alt proiect este restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Muzeului
Romanațiului, este un proiect pe axa 5 iar perioada de depunere este iulie-noiembrie 2017. Un alt
proiect este restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol, este pe axa 5
și este în implementare. Un alt proiect este creșt erea eficienței energetice prin reabilitarea Spitalului,
este cel de-al doilea proiect de la Spital, este un proiect pe axa 3 iar finanțarea se va depune până pe 4
noiembrie 2017. Avem proiectul restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Casei Hagiescu
Miriște, esta casa aceea de lângă cabinetul veterinar, de lângă șipot, este un proiect pe axa 5 și se va
depune la finanțare în cadrul Regio. Mai avem proiectul referitor la restaurarea, consolidarea,
echiparea și dotarea Casei Memoriale Iancu Jianu este un proiect de la bugetul local 100% și acum
urmează licitația pentru proiectul tehnic și pentru lucrări. Avem și proiectul din cartierul Gară care este
un proiect pe fonduri guvernamentale, asta înseamnă alei, trotuare, parcări și locuri de joacă, acest
proiect este în faza de licitație și va începe cât de curând. Apropo de centurile orașului, cea de nord am
vorbit mai înainte că suntem aproape de final și sper ca anul acesta să înceapă lucrările, iar în ceea ce
privește centura de sud acolo a durat foarte mult au gândit sensul giratoriu după ce s-a făcut licitația și
nu s-au gândit la relocarea unor stâlpi de tensiune ale CEZ-ului, au fost discuții cu cei care dețin
terenuri acolo, CEZ-ul este destul de rigid și nu s-a găsit o modalitate de contract încât să se facă acest
lucru cu ușurință și a durat foarte mult, în mare parte centura este gata, după ce termină relocarea
acestor stâlpi teoretic ar trebui să fie pusă în funcțiune.
Doamna consilier Hoară Mădălina: da, eu trebuia să îmi dau acordul pentru o proprietate și
care
era legală și de care nu s-a ocupat cine trebuia să se ocupe era să fie dezmembrate aceste
soluția
suprafețe de teren pe 10 m2 care trebuiau pentru relocarea stâlpilor și restul suprafeței, trebuia împărțit
terenul, făcut cadastru pe fiecare bucățică. Eu am demarat această acțiune, am fost la cadastru, am
depus actele, au venit de la Slatina, acum sunt la notar. Aceste discuții au fost din primăvară, acum ei
se grăbesc, vor acordul, eu am spus că îmi dau acordul dar să fie legal.
Domnul primar: apropo de faptul că în fiecare joi avem audiențe cele mai mari probleme în
orașul nostru sunt locurile de muncă. Au nevoie de locuințe, mai ales tinerii. Noi îi ajutăm dar trebuie
să respectăm și procedurile legale, suntem legați de modul de atribuire a locuințelor ANL și sociale, eu
aș vrea ca oamenii să înțeleagă că aceste locuințe se repartizează după niște reguli iar noi să putem
îndepărta aceste temeri ale cetățenilor prin dispoziția primarului am să dispun administratorului public
să mai verifice odată aceste lucruri. Primarul și viceprimarul nu pot da o locuință în funcție de cum
vor. S-a început lucrarea în H.C.C. pentru construirea a 54 de locuințe tip ANL, sper să se încadreze în
termen cel care face lucrarea, ne-am dori mai multe dar acesta este bugetul nostru. S-au început
lucrările și pe Calea București , încercăm să lărgim în stânga și în dreapta, vrem să rămână și pomii însă
acolo unde sunt uscați sau foarte bătrâni trebuie toaletați pentru că prezintă un risc, oamenii trebuie să
înțeleagă, ne gândim și la un sens giratoriu în capătul străzii.
Domnul președinte de ședință: vreau să ridic o problemă, sunt probleme cu avizul de la ISU,
vorbesc în numele liceului Mihai Viteazul, această problemă se pune și în alte părți. Li se cere celor de
la liceu să asigure 4,1 atmosfere la hidrant, proiectantul cere. Orașul asigură cam 2 și jumătate, la
Slatina este la fel, aici în anumite zone de șes ale orașului se asigură undeva 3 și jumătate dar la
înălțime nu, să se asigure la liceu 4,1 asta în seamnă că la șes trebuie să avem cel puțin 6 sau 7,
explodează conducta. Rămâne o singură soluție creearea unui punct de ridicare a presiunii la liceu care
înseamnă enorm.
Domnul primar: sunt greu de făcut aceste lucruri, eu sper ca cei de la ISU – națion al, să se
gândească că toate lucrurile care se aștern pe hârtie nu pot fi realizate, trebuie să ai un buget pentru
acest lucru, de unde, și noi ne-am dori să schimbăm toate țevile din oraș, în momentul în care ai ridicat
presiunea, se sparg din cauza presiunii.
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Domnul președinte de ședință: trebuie să cereți autoritățile locale modificarea legii, sunt
enormități acolo, am întrebat de ce liceul Mihai Viteazul trebuie să obțină acest acord ISU? Ei nu au
avut niciodată aviz ISU nici pe vechea lege. Asta a fost o greșeală și din partea primăriei că atunci
când s-a pus liceul în funcțiune nu a avut măcar avizul ISU.
Domnul consilier Prună Toma: mai nou se cere și autorizație ISU, până acum nu se cerea, se
cerea decât autorizație sanitară de funcționare. Acum se cere avizul ISU la fiecare unitate de
învățământ și foarte multe unități de învățământ din județul Olt, unele nu au nevoie de acest aviz
pentru că nu prevăd construcțiile, altele care sunt noi construite atunci când s -au construit nu s-a ținut
cont că se va cere acest aviz în viitor și iată că ne confruntăm cu această problemă și foarte multe
unități de învățământ din județul Olt nu îndeplinesc condițiile.
Domnul președinte de ședință: problema este foarte stringentă pentru că amenzile sunt pe
persoană fizică și sunt mari, este posibil să existe oameni care vor renunța la funcția de conducere.
Domnul primar: eu am avut o întâlnire săptămâna trecută cu domnul prefect și cu domnul
inspector șef de la ISU și am convenit împreună să se facă echipe de la ISU și să vină la fiecare
societate și să spună ce trebuie făcut.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dinoiu Ion
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DINOIU ION

RĂDESCU VIOREL EMIL
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