ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2017 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 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. 19/27.01.2017 în baza Dispoziţiei nr.
154/27.01.2017.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Cernat Costin Șerban propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesele verbale de la ședințele extraordinare
convocate de îndată din data de 14.12.2016 și 21.12.2016 precum și procesul verbal al ședinței
ordinare din data de 27.12.2016.
Procesele-verbale au fost supuse la vot şi aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată cu 3 proiecte de hotărâre, fiind
supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Chițu Gheorghe, membru PNL,
acesta este prezentat de domnul secretar Rădescu Viorel Emil care începe procedura de validare prin
prezentarea Adresei nr. 6/25.01.2017 a Organizației P.N.L. Olt și a Ordinului Prefectului nr.
13/26.01.2017.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: în calitate de secretar al Comisiei de Validare a
Consiliului local al municipiului Caracal, dă citire Procesului Verbal de validare a domnului consilier
Chițu Gheorghe.
Se depune jurământul de către domnul consilier Chițu Gheorghe .
2.Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.06.2016, privind stabilirea
şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentat de domnul
secretar Rădescu Viorel Emil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
3.Proiect de hotărâre nr. 07/25.01.2017 referitor la validarea acoperirii definitive din
excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2016, a deficitului
secţiunii de dezvoltare, sursa E în sumă de 1.225.248,25 lei, precum și a golului de casă în sumă de
4.676.393,70 lei 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 în unanimitate.
4.Proiect de hotărâre nr. 08/25.01.2017 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2017 - 2018 este prezentat
de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Domnul consilier Dinoiu Ion: Ce rost au grădinițele în subordinea liceelor? Găsiți-le o altă formă
de ordonator de credite, nu au nicio legătură, aș înțelege legătura dintre o școală generală eventual și
un liceu, ce rost au grădinițele acolo? Cei care sunt în licee nu le stă bine această arondare.
Domnul primar: sunt un primar de 7 luni de zile, încerc să găsesc o logică în tot ce se întâmplă
aici în administrația publică locală, acolo unde am considerat după ce m-am sfătuit cu consilierii
noștrii, instituțiile pot deveni mai sigure, așa am încercat să facem, la hotărârea de acum o săptămână
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care s-a luat în legătură cu cele două școli, ne-am gândit ca ele să devină sigure, nicidecum să plece
oamenii acasă, nu o să plece nimeni, dar oamenii trebuie să înțeleagă că există niște criterii după care
se face acest lucru și le -am explicat doamnelor profesoare și învățătoarelor că o școală trebuie să fie
sigură din punct de vedere financiar încât oamenii respectivi să își ia banii, să nu existe foarte multe
rectificări bugetare pentru că nu ne ajută cu nimic lucrul acesta, adică să știm exact ce bani se dau întrun an școlar, pe de altă parte trebuie să ții cont că e bine să cuplezi două școli, ele să fie cam în aceeași
zonă, o școală dacă se desființează sau nu se face în funcție de numărul de elevi pe care îl are, nu poți
cupla o școală din bold cu una din centru sau din alt cartier îndepărtat , asta a fost menirea și rolul
nostru de a încerca să fim cât mai aplicați asupra acestor probleme , eu am considerat că este o reparație
morală pe care am făcut-o acum, lucrul acesta trebuia făcut cu mult timp în urmă, acum doi ani de zile,
adică nu poți să cuplezi Școala nr. 3 cu Școala nr. 1, s-a vorbit mult de acest lucru, deci o restrângere
de activitate pe discipline sau la o școală este în funcție de numărul de copii, acum toată lumea știe că
a scăzut natalitatea, cum să facem? Într-o localitate niciun primar nu își dorește ca o școală, un spital să
fie desființate, dar cum suplimentezi cu numărul de copii? Dacă există o parte bună a acestui lucru,
prin natura lucrurilor, o școală se restrânge ca și domeniu de activitate, profesorii, învățătorii se pot
duce către altă școală, de aceea nu este bine să cuplezi o școală cu un liceu, este bine să cuplezi două
școli unde să aibă cam aceleași domeniu de activitate adică să fie și învățători și profesori, ori oamenii
nu au înțeles cum stau lucrurile, nimeni nu e rău intenționat, așa în linii mari cam așa stau lucrurile.
Am înțeles ceea ce ați spus dumneavoastră, însă pe viitor poate găsim o soluție.
Doamna consilier Popescu Luminița: am dori să cunoaștem și noi situația reală a școlilor, să ne
prezinte reprezentanții Școlii nr. 1 situația elevilor pe clase, noi nu știm care sunt motivele pentru care
s-a convenit la restructurarea rețelei școlare, am înțeles că numărul este întrunit și că undeva
costurile/elev nu acoperă cheltuiala profesorilor, vrem să știm situația reală și care sunt măsurile care
se vor întrepinde pentru reglementarea situației, cum vedeți dumneavoastră problema aceasta?
Domnul primar: noi știm, această discuție a fost și în comisie însă o putem repeta pentru că nu
este niciun fel de problemă. Cum am spus și mai înainte s-a ținut cont de trei lucruri: 1 – să nu existe
mai multe rectificări bugetare în cursul anului, 2 - pe de altă parte, nu am în față exact copii pe care îi
are Școala nr. 1 pentru că noi am discutat numai de Școala nr. 1, cei care au venit atunci la discuție, au
venit cu o discuție legată de centrul bugetar, nu are nicio legătură, deci noi vorbim strict și am luat în
calcul strict Școala nr. 1, aceasta are cei mai puțini copii din toate școlile din municipiu și cel de-al 3 –
problema zonei, am considerat că dacă va fi o restrângere de activitate este mai bine ca acești copii de
la Școala nr. 3 să meargă la Școala Gheorghe Magheru fiind în aceeași zonă, decât la Școala nr. 1, deci
în discuțiile pe care le -am avut cu doamna inspector general, dânsa m-a asigurat că nu pleacă nimeni
acasă, pentru că s-au făcut calcule, s-au suprapus lucrurile legate de dosarele fiecărui profesor și
învățător care nu au nicio legătură cu această restrângere, nu este o restrângere de activitate este o
diferență de centru bugetar, deci până acum a existat centru bugetar la Școala nr. 1 acum centrul
bugetar de care aparține Școala nr. 1 va fi cel de la Liceul Tehnologic Constantin Filipescu, asta-i tot.
În ceea ce privește Școala nr. 3 aceasta va ține de centrul bugetar de la Școala Gheorghe
Magheru, acestea sunt modificările care au fost făcute.
Domnul viceprimar: aș vrea să fac două completări, să ne aducem aminte consilierii din mandatul
2012 când tot printr-un proiect de hotărâre am reorganizat rețeaua școlară acum 4 ani de zile. Vreau să
fac o remarcă pentru că de atunci Școala nr. 1 avea probleme, faptul că profesorii au ajuns la un grad
de salarizare cu gradație foarte mare, este foarte bine că sunt oameni foarte pregătiți la această școală și
din păcate sunt plătiți la numărul/elev. Aș vrea să fac o paranteză în sensul că pentru anul 2015 -2016,
situația care a fost înaintată către secretarul municipiului Caracal pentru a fi inițiat acest proiect este de
173 de elevi. În anul 2012 ca să nu se întâmple nefericitul caz ca Școala nr. 4, dacă știți fosta Școala
nr. 4 este dezafectată urmând a intra printr-o hotărâre de guvern în patrimoniul Consiliului local al
municipiului Caracal și noi vrem să îi găsim o destinație. Dacă în anul 2012 Școlii Generale nr. 1 nu
erau arondate Școala nr. 3 și cele două grădinițe, Școala nr. 1 astăzi era la fel ca Școala nr. 4 . Așa cum
a spus și domnul primar, în luna iulie-august profesorii rămân fără drepturi salariale, noi suntem
obligați prin rectificări de buget în ședințe extraordinare să luăm acești bani să-i dăm mai departe către
centrele financiare și atunci singura posibilitate este ca Școala nr. 1 de fiecare dată să meargă să se
împrumute la centrul financiar de la Liceul Tehnologic Constantin Filipescu pentru că acesta are și un
număr de elevi mult mai mare, sunt plătiți altfel, sunt și de etnie rromă, domnul inspector școlar este
aici și poate să vă confirme ceea ce am spus mai devreme cu Școala nr. 4. Aș vrea să spun două lucruri
cadrelor didactice, aici este Consiliul Local inclusiv Primăria municipiului Caracal, vorbim de două
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lucruri diferite, odată de instituție publică ceea ce reprezintă Școala nr. 1 care este în subordinea I.S.J.
Olt și în al doilea rând ca și clădire pe care Consiliul local o are în patrimoniu, nu știu de unde a venit
această problemă că primăria desființează școala, nu. Noi avem o clădire în patrimoniu pe care trebuie
să o gospodărim, noi nu alocăm bani pentru salariile dumneavoastră, noi luăm doar act printr-o
hotărâre de consiliu să-i dirijăm mai departe către centrele financiare, noi gospodărim clădirea, noi vă
punem la dispoziție condițiile necesare pentru a vă desfășura activitatea, îmi pare rău că nu este
doamna director aici, pentru că iar revin cu întrebarea ce demersuri a făcut dânsa pentru cooptarea
elevilor din zona Potroseni la Școala generală nr. 1? Pentru că și dumneavoastră ca profesori pe lângă
drepturi să știți că aveți și obligații, nu vreau să credeți că vă reproșez ceva, elevii trebuie să meargă
din zona respectivă la acea școală. Cunosc oameni care locuiesc în acea zonă și duc copii la alte
grădinițe sau alte școli, este o problemă acolo care nu ține de primar, nu ți ne de consiliul local, de
viceprimar sau de altceva. Dacă aveți alte întrebări, vă stăm la dispoziție.
Domnul consilier Popescu Dan: în primul rând respect decizia dumneavoastră și a primarului,
însă pașii care s -au făcut consider că nu au fost făcuți chia r corect și dacă nu cumva suntem în afara
termenelor legale, mai sunt și alte centre care rămân fără bani în timpul anului și dacă da, ce facem cu
ele, le desființăm și pe acelea sau nu, de ce nu facem un centru pe tot orașul și băgăm toate școlile în
cazul acesta ca să nu mai fie nevoie de rectificări bugetare pentru altele? Trebuia făcut un studiu de
fundamentare dacă cadrele rămân fără serviciu sau nu, nu toți suntem de specialitate și atunci trebuia
prezentată o notă de fundamentare, iar dacă această hotărâre de consiliu privind reorganizarea rețelei
școlare trebuia făcută până la 15 decembrie sau ianuarie, conform legii?
Domnul primar: nu sunt de acord că scopul scuză mijloacele, însă dacă de acum 2 ani se făcea
acest lucru, eu zic că astăzi nu mai eram aici să discutăm și toată lumea era mulțumită. Oamenii de la
această școală își lua salariile exact pe prevederile bugetare care erau anticipate și nu mai exista
această discuție, eu zic că s -a făcut o reparație morală a ceea ce trebuia să se facă acum 2 ani,
important este ca instituția și centru bugetar să fie siguri că acei oameni să își iau banii de acolo, de ce
trebuie să ne întâlnim noi aici de câteva ori pe an să facem rectificări bugetare când lucrurile pot fi
rezolvate în mod natural și așa, iar ceea ce a spus domnul Dinoiu, eu am să rețin și vă promit că în
iarna viitoare o să vedem cum este bine, dacă grădinițele pot avea personalitate juridică proprie , așa o
să facem, o să discutăm atunci.
Domnul viceprimar: adresa către Primăria municipiului Caracal a Consiliului de Administrație
al I.S.J. Olt acesta întrunindu-se în data de 14.12.2016 pentru că aceste documente le aveți atașate și
dumneavoastră la proiect iar la noi la Primăria municipiului Caracal a ajuns în data de 21.12.2016 și
spune că în termen de 30 de la primirea prezentei să se întocmească rețeaua școlară 2017 -2018, deci
ne-am încadrat în termen.
Domnul consilier Popescu Dan: I.S.J trebuia să țină seama dacă nu avea o hotărâre de consiliu
local trebuia să țină seama de ultima hotărâre de consiliu local care era în vigoare sau în cazul în care
numărul de copii a scăzut sub numărul legal admis.
Domnul viceprimar: rețeaua este propusă spre analiză Consiliului de Administrație urmând ca ei
să dea avizul conform după care noi elaborăm hotărârea de consiliu.
Domnul primar: să înțeleg că nu sunteți de acord cu hotărârea care s-a luat și acum se invocă
niște termene în speranța că lucrurile se schimbă, eu vorbeam în ansamblu, ca principiu, că este o
hotărâre bună pentru că Școala nr. 1 va fi asigurată că nu va avea restrângere de activitate, că oamenii
își vor lua banii, despre asta vorbim, acum nu încercăm să ne justificăm pe termene, eu zic că e un
lucru care trebuia făcut de acum 2 ani de zile și lucrul intră în normalitate.
Domnul consilier Popescu Dan: mai sunt și alte centre care se regăsesc în această imposibilitate?
Domnul viceprimar: în momentul de față nu știm, pentru că centrele financiare își propun
bugetul, față de anul trecut, au mai fost dar nu a mai fost nevoie de ședințe extraordinare convocate de
îndată pentru că și primăria și consiliul local când se face un control întreabă care este b aza legală a
ședinței de îndată? Ne asumăm toate aceste lucruri împreună?
Domnul primar: și de ce credeți că I.S.J. Olt ne cere o procedură, un punct de vedere al
administrației publice în fiecare an? Pentru că timp de un an pot fi mai puțini elevi și atunci poate să
fie și o altă reorganizare, la anul ne putem întâlni dacă scade numărul de elevi și cu altă organizare, o
să hotărâm împreună atunci în funcție de numărul de elevi pentru că despre asta vorbim, cum de altfel
dacă ar crește natalitatea ar trebui să mai facem o școală, să readucem Școala nr. 4 în actualitate. O
școală merge spre restrângere de activitate sau numai discipline din cadrul ei în funcție de numărul de
elevi, iar eu îmi doresc, o spun în ședință publică, o să am o întâlnire cu directorii școlilor ca într-o
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bază legală clasele să se facă în funcție de normativul elevilor, adică să nu ne întâlnim cu situații când
avem clase cu număr de elevi excesiv sau altele care să fie cu câțiva elevi, trebuie gândit foarte bine
acest lucru.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan : ca să concluzionăm, eu cred că reorganizarea rețelei
școlare este legată strict de finanțarea/elev votată și impusă de ministrul PDL Funeriu, de acolo se trag
toate problemele, nimeni nu a protestat atunci, nu știu de ce protestăm acum. Spunea domnul
viceprimar de insistența unor colegi care trebuiau să aducă copiii la școală, eu pot să spun că există
colegi de-ai mei de la Școala nr. 1 care au dus copii la alte școli. Și să răspund și domnului Dinoiu: o
grupare a grădinițelor toate într-un singur centru ar duce la o concurență neloială între ele, sau câteva
dintre ele, ar fi un director pe grădiniță care ar trage mai mult pentru grădinița lui și mai puțin pentru
celelalte și de aceea s-a organizat sub forma unui sistem vertical, pentru că având o grădiniță în
subordine ești interesat să aduci copii acolo, având trei grădinițe în subordine și tu fiind titular la una
dintre ele ai avea tendința să atragi numai spre tine și finanțarea și numărul de copii.
Doamna consilier Hoară Mădălina: v-aș ruga să nu fie insinuată ideea că este o rea intenție a
consiliului local, acesta a răspuns întotdeauna cât a fost nevoie pentru sprijinirea cadrelor didactice, au
fost făcute ședințe extraordinare, am fost sunați de pe o zi pe alta să venim să aprobăm hotărâri de
consiliu pentru disponibilitatea banilor necesari ai asigurării veniturilor cadrelor didactice pentru a nu-i
întârzia și a nu-i pune în situații delicate. Am aprobat hotărâri de consiliu pentru decontarea banilor de
navetă, deci întotdeauna a existat disponibilitate, a existat bunăvoință și empatie din partea consiliului
local în condițiile legii, deci vă rog frumos încă o dată să nu fie insinuată ideea de rea intenție din
partea consiliului local.
Domnul consilier Prună Toma: cred că dintre colegii mei consilieri cunosc cel mai bine situația
de la cele 3 unități de învățământ respectiv Gheorghe Magheru, Școala nr. 1, Constanti n Filipescu,
ideal ar fi, după părerea mea, ca fiecare școală din cartierul respectiv să aibă personalitate juridică,
Școala nr. 3 în cartierul Bold, Școala nr. 1 în cartierul Potroseni, aceasta ar fi ideal, dar există încă
acest cost/elev și nu se mai poate, până va dispărea, dacă va dispărea acest cost/elev nu se va pune
problema, școlile nu ar avea nicio problemă să funcționeze fiecare în cartierul respectiv și să nu fie
nevoie să depindă de alte unități de învățământ pentru că trebuie să recunoaște, pop ulația școlară și la
Școala nr. 3 și la Școala nr. 1 este foarte mică, dar vreau să se înțeleagă foarte bine, s-a tot vehiculat că
dispare Școala nr. 1, aceasta nu va dispărea atâta timp cât Școala nr. 3 ființează din 2012 când a fost
arondată la Școala nr. 1, nu au plecat copii de acolo, populația școlară dacă ne amintim în 2012 era tot
de 140 de copii maxim 160, acum are 140 de copii, deci nu au plecat copiii la alte unități de
învățământ și școala boldului sunt convins că va rămâne acolo și Școala nr. 1 va rămâne școala
protoseni, depinde și de colegii mei. Mai este un lucru foarte important de care trebuie să țină cont toți
directorii de școli: respectarea circumscripțiilor școlare, dacă acestea se respectă automat școlile din
zonele respective nu trebuie să rămână fără copii și să se desființeze pentru că populația școlară este în
scădere drastică de la un an la altul, fiind în scădere efectivele la cele două școli sunt mici la clase,
legea spune minim 12 elevi/clasă dar nu poți să te încadrezi în costul/elev atâta timp cât ai cadre
didactice cu gradul I, cadre didactice cu gradații de merit în cele două unități de învățământ și de aceea
Școala nr. 1 trebuia să se împrumute la Școala nr. 6 ca să primească banii colegii mei, Grigore Eugen –
liderul de sindicat știe că de foarte multe ori am fost la primărie ca să ne luăm banii pentru că și eu
făceam parte și fac parte din Școala nr. 1 și Școala nr. 3 cum este acum până la 1 septembrie.
Domnul primar: eu cred că s-a înțeles lucrul acesta, mi -aș dori ca cetățenii să înțeleagă că acest
exercițiu financiar există și trebuie să existe la toate instituțiile, mai ales cele bugetare. Spitalul din
Caracal își ia banii datorită serviciilor medicale pe care le face, oamenii aceia nu își iau banii că vin
bani de la minister, așa cum era odată sistemul, s-a votat, am considerat că este bună descentralizarea
și a venit către primărie și consiliul local, trebuie să ne facem treaba în felul acesta, la fel este și cu
partea aceasta de învățământ sunt niște criterii după care se face această plată, haideți să le respectăm ,
să găsim soluții încât cu bani puțini să poată funcționa tot orașul.
Domnul consilier Dinoiu Ion: înțeleg că de la toamnă celor două licee Mihai Viteazul și Ioniță
Asan li se reduce numărul de clase a IX – a și întreb de ce? Pentru că aceste două licee nu au avut
niciodată probleme în a-și asigura numărul de elevi.
Domnul primar: elevii sunt cei care reglează numărul acesta, este vorba de scăderea natalității,
vedem atunci, putem să presupunem doar, însă dacă nu vor mai fi tot atâți de mulți elevi cum erau, ce
putem face?
Domnul consilier Dinoiu Ion: deocamdată nu au probleme în a-și asigura locurile.
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Domnul primar: sper, doamna general m-a asigurat că nu sunt probleme.
Domnul consilier Vîrban Titu: este vorba de numărul de elevi din clasa a VIII – a, noi am avut și
9 clase și 10, acum în funcție de ce elevi sunt în clasa a VIII – a se împart pe cele 5 licee.
Domnul consilier Popescu Dan: eu vreau ca să înțeleg pentru a vota în cunoștință de cauză, eu
decât întreb și aștept răspunsuri. Am înțeles că profesorii rămân titulari dar există posturi de personal
tesa care se disponibilizează în urma acestei reorganizări?
Domnul primar: există un singur post de economist care este acum la Școala nr. 1 și acesta va fi
preluat, deci nimeni nu pleacă acasă.
Domnul consilier Pavel Cristian: eu sunt un elev al Școlii nr. 1, sentimental sunt aproape, vroiam
să întreb dacă sunteți de acord să dăm cuvântul și unui reprezentant de la această școală?
Domnul Grigore Eugen: sunt liderul de sindicat și reprezint colegii mei din zona Caracal, v-am
ascultat, vă respect opiniile, aș vrea să facem câteva observații, am discutat și cu președintele înainte
de a intra, mi s-a spus foarte clar că mesajul nostru este următorul: ”să se respecte întru totul legislația
în vigoare din învățământ respectiv metodologia cifrei de școlarizare și de organizare a rețelei școlare”,
asta înseamnă respectarea etapelor care sunt prevăzute în metodologie, le știm foarte bine, dacă s-au
respectat termenele, asta depinde de dumneavoastră. De asemenea ce nu s-a făcut de către Consiliul
local al municipiului Caracal legat de unitățile de învățământ în cauză : ”consultarea și informarea
cadrelor didactice”, dacă se făcea acest lucru în prealabil legat de această problemă nu mai exista
această stare de nervozitate, de teamă, pentru viitorul fiecăruia, s-a spus la un moment dat: da, dosare,
se va face o ierarhizare, se gândeau oamenii, ce fac, de aici unde mă aruncă? Între timp s-a reglat.
Domnul primar: au existat discuții cu doamna director, deci dânsa dacă a informat sau nu
colegii, este treaba dânsei, au existat discuții legat de acest lucru, același lucru l-am spus din prima zi
când ne-am întâlnit cu dânsa, eu am zis că directorul este reprezentantiv și el spune mai departe în
teritoriu ce se întâmplă, noi ne-am menținut opiniile noastre de la prima discuție nu le-am schimbat.
Domnul Grigore Eugen: noi de la 1 septembrie 2014, în urma reorganizării rețelei am devenit
școală cu personalitate juridică având în componența noastră pe lângă Școala Gimnazială nr. 1 și trei
structuri: Școala Gimnazială nr. 3, G.P. P. nr. 1 și G.P.N. nr. 1 Caracal, deci când ne analizați nu ne
analizați strict pe corpul Școala nr. 1, știm că dumneavoastră sunteți administratorii bunuril or imobile,
asta este clar, știm că dumneavoastră ne asigurați finanțarea pentru tot ce este legat de administrare,
știm că prin dumneavoastră trec sumele privind drepturile salariale ale noastre care vin de la bugetul
republican. S-a pus problema de unde se pot face dacă noi rămânem în iulie sau în august, sunt școlii
care au rămas în alte luni, ideea este următoarea: aceste rectificări care într-adevăr am fost ajutați tot
timpul și oamenii și-au luat drepturile salariale la timp, atunci când există probleme de drepturi
salariale există la bugetul republican o sumă destinată: sumă globală, e un articol foarte clar, legea
bugetului va fi și anul acesta, destinată pentru situațiile în care drepturile salariale nu se mai pot
acoperi la unități dar pentru o motivare bine justificată iar apoi se dă o hotărârre de guvern, nu suntem
numai noi, în țară sunt multe probleme, așa cum spuneați coboară mult populația școlară, este
adevărat, este normal să avem probleme în toate județele, deci drepturile salariale indifer ent de situație
se iau. Finanțarea din opinia noastră nu este un criteriu pentru a desființa un P.J., efectivele de elevi
conform Legii nr. 1/2011, reprezintă un criteriu.
Domnul primar: noi am discutat aici despre modul de finanțare încât acea școală să fie sigură.
Domnul Grigore Eugen: legat de rectificări, anul acesta beneficiem de 15% și în luna iunie de
20% deci un 35%, va fi rectificare vrem nu vrem. Noi am dori să luați o hotărâre măcar pentru un an să
rămânem ca P.J. pentru că putem să demonstrăm prin proiectul pe fonduri europene în care suntem
angrenați, să ne stabilizăm și să ne creștem cu elevii, cu cei cu probleme care au situații grele, avem
posibilitatea de a reduce cheltuielile, dumneavoastră hotărâți.
Domnul primar: ce vă împiedică să faceți în continuare acest lucru? Nu este niciun fel de
problemă, lucrurile acestea merg. Ce putem noi spune părinților care locuiesc pe străzile din capătul
boldului, când ei pot să depindă de un centru bugetar la Școala nr. 5 care este mult mai aproape față de
Școala nr. 1 care este mult mai îndepărtată?
Domnul Grigore Eugen: deja atât în cartierul Bold cât și în cartierul Protoseni se vorbește că se
desființează, nu s -a transmis corect, noi trebuie să oprim acest impuls negativ.
Domnul primar: dacă oamenii au informația corectă vor gândi la justa valoare, în afară de faptul
că economistul de acolo se duce în altă parte și dispare funcția de director, alte modificări nu există.
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Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 5 abțineri,
respectiv domnii consilieri Calciu Titi Horațiu, Popescu Luminița, Pavel Cristian, Chițu
Gheorghe și Popescu Dan .
5.Proiect de hotărâre nr. 09/25.01.2017 referitor la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2017 este prezentat de
domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
6.Proiect de hotărâre nr. 10/25.01.2017 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea
și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare, protecția mediului, păstrarea curățeniei și promovarea
turistică a municipiului Caracal 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 în unanimitate.
7.Proiect de hotărâre nr. 11/25.01.2017 referitor la aprobarea Regulamentului de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale 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 în unanimitate.
8.Proiect de hotărâre nr. 12/25.01.2017 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru
prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru 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 în unanimitate.
9.Proiect de hotărâre nr. 13/25.01.2017 referitor la calendarul principalelor manifestări cultural
artistice în anul 2017 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: acum 11 ani printr-o hotărâre de consiliu s-a stabilit ca
ocrotitorii Caracalului să fie Sfinții Mari Împărați Constantin și mama sa Elena. Întrucât Constantin
Poroineanu unul dintre cei mai mari binefăcători ai orașului și își serbează tot de Sfinții Mari Împărați
Constantin și mama sa Elena onomastica, propun alocarea a 2000 lei pentru serbarea aceastei zile prin
reducere de la poziția nr. 44 din cei 80.000 lei.
Domnul primar: dacă tot discutăm de manifestări, dacă tot este vorba de artă, de cultură, aș vrea
să ne consultăm eventual, nu am pregătit un proiect de hotărâre pentru acest lucru, însă apropo de 24
ianuarie, ca primar mi-aș fi dorit să avem undeva în apropriere o statuie a lui Alexandru Ioan Cuza să
putem să depunem și noi coroane de flori, să ne gândim la acest lucru și eventual pe parcursul anului
să stabilim acest lucru cum dealtfel cred că ar fi bine să arborăm și noi drapelul țării undeva în jurul
platoului, un catarg, lucrul acesta îl putem face cu cheltuieli minime.
Domnul consilier Prună Toma: mai ales că a trecut prin Caracal Cuza, mi se pare normal să se
facă o statuie în memoria marelui domnitor, cu atât mai mult că la Slatina există această statuie în fața
magazinului Oltul unde de 24 ianuarie se depun coroane de flori și mi se pare oportun să existe și în
municipiul Caracal.
Domnul primar: undeva în aproprierea platoului să putem să jucăm și hora unirii.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: eu propun colegilor mei să avem și noi o inițiativă sau
să fie tot inițiativa primarului ca în Parcul Constantin Poroineanu să completăm acea zestre de statui a
orașului cu statuile personalităților mari, importante ale orașului, acest lucru se poate face prin
sponsorizări, fără să fie afectat prea mult bugetul local și printr-o hotărâre de consiliu eu cred că putem
face o alee eventual destinată personalităților caracalene.
Supus la vot, cu amendamentul propus de domnul consilier Ionescu Dan Valentin, proiectul
de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
10.Proiect de hotărâre nr. 16/25.01.2017 referitor la completarea inventarului unor bunuri ce
aparţin domeniului public al municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal,
salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. al
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Municipiului Caracal nr. 107/28.07.2014 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
11.Proiect de hotărâre nr. 17/25.01.2017 referitor la aprobarea unui număr de 200 de posturi de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal este prezentat
de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectului i s-a adăugat un amendament în sensul că
cifra să fie la numărul 200 la numărul 300 în comisie, rămânând o marjă până la 314, proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Doamna consilier Hoară Mădălina: aș vrea să susțin amendamentul pe care l-am supus atenției
colegilor mei și pe care îl supun atenției și dumneavoastră spunând că la nivelul municipiului Caracal
sunt peste 300 de persoane cu handicap grav care au nevoie de asistent personal, este o oportunitate ca
noi să venim în sprijinul acestor persoane cu handicap grav, în sprijinul persoanelor care le îngrijesc și
anume părinții, familia care oricum sunt supuse unei munci foarte grele și deloc de invidiat. Fondurile
care vor veni pentru înființarea acestor 300 de locuri de muncă pentru că despre asta vorbim, vor veni
de la bugetul de stat, am văzut o portiță ca noi să ajutăm aceste persoane ca ei să ducă o viață mai
ușoară și de aceea am solicitat ca numărul de 200 să fie majorat la 300 de persoane. Este un
amendament la proiectul de hotărâre ca în cazul în care solicitările vor depăși acest număr de 300 să
putem suplimenta cu câte locuri de muncă va fi nevoie.
Domnul primar: așteptam acest lucru, suntem 3 medici în această sală care nu putem decât să
susținem acest lucru, dar nu am avut o bază legală, pe de altă parte trei sferturi din aceste 300 de
persoane sunt copii iar părinții lor și-au dedicat viața ca asistenți personali acestor boli teribile care
îngreunează foarte mult o familie.
Domnul consilier Prună Toma: și eu susțin acest proiect mai ales că banii vin de la bugetul de
stat deci nu afectează bugetul local și mi se pare corect ca acești copii să beneficieze de îngrijire, eu aș
susține toți 314 dar am înțeles că mai sunt persoane dintre cele 300 care mai primesc ajutoare sau
salarii din alte părți.
Domnul primar: pentru celelalte 14 persoane poate găsim o soluție de ajutor din partea noastră a
consilierilor și a administrației publice .
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, a fost aprobat în
unanimitate.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre completate pe ordinea de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 20/30.01.2017 referitor la aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul
Caracal și în comuna Deveselu – Aleea Aviatorilor (Colonia Deveselu) este prezentat de domnul
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache -Niculae: mi-aș fi dorit ca l a această ședință să
participe și reprezentanți de la C.A.O. Olt Slatina pentru că apar niște întrebări și la momentul acesta
nu știu cine ar putea să ne răspundă. Văzând modalitatea de construire a prețului, la prețul în ceea ce
privește apa distribuită la pierderi de apă în activități de transport și distribuție 0 lei ori este imposibil
pentru că tot dumnealor în documentație spun că există aceste pierderi tehnologice. Ori aceste pierderi
sunt mascate în alt capitol ori este o problemă. A doua problemă nu apare în construirea prețului
costurile pe concesiune, apare costul pe redevență dar acesta se duce către Apele Române, noi știm că
C.A.O. Olt trebuie să plătească o concesiune de 24.000 lei/lună. Altă problemă, am hotărârea de
consiliu de la Slatina prin care se ajustează prețurile și se ajustează inclusiv pe ceilalți consumatori, la
noi în avizul pe care ei îl au de la A.N.R.S.C.E. se spune că prețul la apa potabilă și tarife la canalizare
și epurare pentru restul utilizatorilor se mențin la nivelul celo r avizate cu avizul din 19.10.2015, să
înțeleg că necesitatea creșterii prețului a fost decât pentru apa pe care o folosește populația iar pentru
cealaltă apă pe care o folosesc agenții economici nu era necesară o ajustare de preț sau să înțeleg că s -a
pus un bir pe populație și acoperă și costurile pentru ceilalți utilizatori pentru că nu ai cum să faci
diferență între apa pe care o distribui către populație și către ceilalți utilizatori. Eu vreau să aflu
răspunsul de la C.A.O.
Domnul consilier Pavel Cristian: în expunerea de motive spune că: solicită modificarea prețului
la apă... Totodată se doreşte descurajarea consumului excesiv... de unde până unde preocupări de a nu
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consuma cetățenii apă, mai au să se preocupe de încălzirea globală, care este treaba lor că populația
consumă excesiv apa? Vor să nu se mai spele, să își facă WC în fundul curții? Deci cu alte cuvinte
dacă toți cetățenii vin și își dau cuvântul că nu se mai consumă apă ei nu vor mai mări prețul? Ei prin
asta vor să descurajeze consumul excesiv de apă. În avizul A.N.R.S.C.E. la art. 7 spune că se constituie
un fond de dezvoltare și se alimentează dar vedem că în preț este 0 lei, cred că asta este o obligație să
se constituie acest fond. De ce nu se constituie acest fond de dezvoltare? Tot în preț se spune că
reparații în regie 0 lei, reparații cu terț 0 lei?
Domnul viceprimar: faptul că noi aprobăm niște prețuri și niște tarife la apă, aceste prețuri
trebuiau aprobate de foarte mult timp, vreau să vă spun că anul trecut cred că în această perioadă,
fostul primar al municipiului Caracal a refuzat către C.A.O. recepționarea mijloacelor fixe care
trebuiau mai departe date din patrimoniul local către C.A.O. pentru stabilirea concesiunii care trebuie
să se regăsească. Faptul că aceste bunuri nu erau predate riscam întreg orașul să rămână fără apă, de
aceea aceste prețuri sunt imperios necesare și vreau să înțelegeți cu toții că am mai discutat cu cei de la
companie, de aceea este bine ca înainte de a vota aceste proiecte pe lângă faptul că putem să venim în
sala de ședință a consiliului să chemăm reprezentanții. În exercițiul bugetar care urmează pentru
modernizarea și reabilitarea întregii rețele de canal și de apă care urmează să fie anul acesta sau la
anul, nu știm exact, C.A.O. se ocupă, Caracalul este din punct de vedere al bugetului pe primul loc, cei
mai mulți bani dați de la Comisia Europeană sunt pentru Caracal. Până în momentul în care nu avem
prețurile stabilite, nu intrăm în legalitate cu totul, să existe o transparență, se întârzie proie ctul.
Domnul primar: să ne asumăm aceste prețuri odată cu intrarea în C.A.O. trebuia să fim
conștienți, pe de o parte că ei o să ne refacă rețeaua de apă și canal pe de altă parte există câte o
majorare de preț, o parte dintre dumneavoastră ați aprobat acest lucru și trebuia să fiți conștienți de
lucrul acesta, nu atunci când există o majorare de preț, eu zic că suntem niște parteneri corecți în relația
cu consilierii și primăria cu cei de la C.A.O.
Domnul viceprimar: este prețul minim pentru funcționarea serviciului.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 4 abțineri,
respectiv domnii consilieri Calciu Titi Horațiu, Popescu Luminița, Pavel Cristian, Chițu
Gheorghe.
2.Proiect de hotărâre nr. 21/30.01.2017 referitor la aprobarea contractelor de management
administrativ – financiar încheiate între municipiul Caracal reprezentat de primar și unitățile de
învățământ din municipiul Caracal cu personalitate juridică este prezentat de domnul consilier Ionescu
Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: nu pot participa la vot.
Domnul primar: este vorba de cei care au susținut examenul și sunt pe postul de director.
Domnul consilier Pavel Cristian: la Clubul Sportiv nu am văzut indicatorii de performanță, este o
omisiune sau?
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: Clubul Sportiv Școlar Caracal și Clubul Copiilor
Marius Bunescu Caracal nu fac parte din unitățile subordonate consiliului local, acestea aparțin de
bugetul consolidat al ministerului prin inspectoratul școlar, au altă structură, au altă organizare.
Domnul consilier Prună Toma: cele două unități nu trebuie să prezinte consiliului local
indicatorii de performanță aceștia le transmit inspect oratului iar inspectoratul le transmite ministerului,
consiliul local se ocupă doar administrativ de aceste clădiri.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
3.Proiect de hotărâre nr. 22/31.01.2017 referitor la aprobarea reducerii cotei procentuale a
cantității de apă uzată, evacuată în rețeaua publică de canalizare și epurare și facturată consumatorilor
din municipiul Caracal de către S.C.Compania de Apă Olt S.A. este prezentat de domnul consilier
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache-Niculae: trebuie să recunosc că sunt bucuros și
mulțumesc administrației că în sfârșit am ajuns să avem acest proiect. Prima dată când am adus în
discuția Consiliului local al municipiului Caracal această situație este în martie anul trecut și nici fostul
primar și nici ceilalți consilieri, nici aparatul de specialitate din Primăria municipiului Caracal nu au
fost de acord, acum constat că societatea care distribuie apă chiar a rugat U.A.T.-ul Caracal să reducă
această cotă printr-o adresă din 18.01.2016. Adresa care este răspuns la solicitarea C.A.O. este semnată
de primarul Eduard Ciocăzanu, secretar domnul Rădescu și directorul Direcției juridice domnul
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Cătălin Tudor, nu numai primarul nu a vrut ci și ceilalți nu au vrut, iar această situație prin faptul că
primăria a refuzat mâna întinsă C.A.O. s-a produs un beneficiu C.A.O. în valoare de 320.000 lei, am
făcut calculul pe situația pe care ne-a prezentat-o C.A.O., câți metri cubi se epurează și se consumă,
deci cineva cu bună știință a luat din buzunarul caracalenilor 320.000 lei și ia băgat în C.A.O.
Domnul primar: mulțumesc pentru ceea ce ați spus mai devreme, este oarecum adevărat, să luăm
anul de la capăt bine, să avem proiecte bune, care să ajute cetățenii din orașul nostru pentru că ei ne-au
adus la această masă și ori de câte ori vom găsi o soluție de a reduce costuri o să o facem fără
probleme.
Domnul secretar: având în vedere că s-a făcut referire la persoana secretarului, aș vrea să fac o
precizare: așa cum este inițiat acest proiect, așa și fostul primar avea posibilitatea să inițieze proiecte.
Proiectul nu îl iniția nici directorul Direcției juridice și nici secretarul, iar acea adresă este un punct de
vedere exprimat de conducătorul instituției, iar singurul care putea să ia o decizie în acest sens, era
primarul.
Domnul primar: în aceste ședințe de consiliu să ne dăm cu părerea și să procedăm ca și simpli
cetățeni.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
12.Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Popescu Dan: pentru că este început de an și am zis să începem să rezolvăm
din problemele care au rămas nerezolvate anul trecut am dori o informare dacă se poate acum, dacă nu
scrisă referitoare la problematica câinilor vagabonzi și dacă sunt niște etape întreprinse sau ce se va
îndeplini în acest an pentru că din ce în ce au devenit acești câini mai periculoși.
Domnul primar: dacă a fost să promit ceva cetățe nilor în campanie, acesta este singurul lucru
care l-am promis, rezolvarea câinilor vagabonzi, neștiind că lucrul acesta presupune o grămadă de
autorizații, de lucruri care îngreunează acest proces. Acest lucru a început dinaintea alegerilor însă neam blocat de două luni de zile de când a dat această zăpadă și acest îngheț pentru că nu mai putem
continua cu lucrările la acea locație însă nu putem lua o autorizație decât în măsura în care se
finalizează acest lucru. Locația este foarte bună, este în vechea unitate de radiolocație, sunt buncăre
acolo care au o canalizare, sunt costuri reduse, o să vă invit într-o zi să vedeți ce s -a făcut până acum.
Paralel cu acest lucru am purtat discuții cu adăposturi învecinate cel de la Slatina și cel de la Corabia,
nu am găsit nicio soluție tehnică ca ei să vină și să ne prindă acești câini pentru că legea le permite să
facă acest lucru însă problema este unde îi duce pentru că și la ei aceste centre sunt ticsite și nu mai au
spațiu. Venind din sistemul medical chiar îmi este jenă când văd oamenii mușcați de câini, mereu sunt
15-20 de oameni în tratament, însă nici legea nu ne permite să facem alt lucru, uneori oamenii și -au
făcut dreptate singuri și ați văzut cum au reacționat alții. Am să merg la centrul de la Cornetu, aici este
primul adăpost înființat din țară și este o persoană care manageriază destul de bine acolo.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat
Costin Șerban declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CERNAT COSTIN ȘERBAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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