ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2017 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 17 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. 165/24.08.2017 în baza Dispoziţiei
nr. 1304/24.08.2017.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
31.07.2017.
Procesul-verbal a fost aprobat cu 17 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 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 159/22.08.2017 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.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: vreau să menționez că astăzi s-a făcut o suplimentare
la această rectificare în sensul că s-a avizat transferul a 191 mii lei de la Liceul Tehnologic Constantin
Filipescu la Școala nr. 1 pentru salariile pe luna august.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 160/22.08.2017 referitor la achiziționarea unor microcipuri pentru
câinii cu stăpân din municipiul Caracal, județul Olt este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: am 3 întrebări, prima: nu știu dacă estită un inventar
clar al câinilor cu stăpân din municipiul Caracal? A doua: vreau ca primăria să stabilească un mod de
ai obliga pe cei care au câini să-și facă microciparea? A treia: vreau ca microciparea să se facă numai
pentru un singur câine pentru că unii au 3 – 4 câini, să nu vină primul venit și primul servit?
Domnul primar: aici este vorba de fiecare câine. Asta se și vrea, să știm ce câini avem cu
stăpân și fără stăpân, după ce se rezolvă această problemă să știm dacă mai vin câini din altă parte. S-a
tot discutat de unde sunt atâția câini pe străzi, fiind un câine fără microcip îl identificăm imediat și este
clar că este adus din altă parte.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: deci trebuie un mod de ai obliga pe stăpâni și a doua
un inventar al acestora.
Domnul primar: eu nu știu dacă neapărat obligat dar aș vrea ca oamenii să înțeleagă și să
știentizeze
că este o problemă și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea la întrebări și interpelări să
con
vorbim pentru că am un material legat de câinii fără stăpân.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi.
3.Proiect de hotărâre nr. 161/22.08.2017 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI
ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI
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CULTURAL LOCAL” este prezentat de domnii consilieri Ionescu Dan Valentin și Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate.
Domnul primar: sigur acest proiect l-am semnat, însă toate cele 13 proiecte pe care le-am
pregătit pe fonduri europene sper să se deruleze în acest mandat și după, pentru că sunt foarte
importante. Eu nu știu dacă cetățenii orașului nostru conștientizează cât de important este acest proiect
pentru că trebuie să știm exact care ne sunt rădăcinile iar copii noștri trebuie să crească în acest spirit.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 162/22.08.2017 referitor la darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă
de 3 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 14,30 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr.
8, jud. Olt, Asociației „GAL INIMA ROMANAȚIULUI” este prezentat de domnul consilier Cernat
Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: ori de câte ori se adresează către primărie sau către consiliul local o astfel de
rugăminte o să le punem la dispoziție pentru că sunt lucruri constructive, iar această asociație cât și
altele vin în sprijinul cetățenilor, au proiecte pe fonduri europene.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 163/22.08.2017 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren
în suprafaţă de 179 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, identificat prin
număr cadastral 54258, modificării şi completării inventarului domeniului privat al municipiului
Caracal, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a 40 de loturi rezultate este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae nu a participat la vot.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2017 referitor la încheierea contractelor de închiriere ale
unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, către posesorii acestora
este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu nu a participat la vot.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
7 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul primar: aș vrea să discutăm problema câinilor făr ă stăpân din municipiul Caracal,
primim săptămânal sesizări de la cetățeni care reclamă prezența câinilor în parcări, pe străzi, ei sunt
foarte mulți. După cum știți pentru că am mai discutat în ședințele de consiliu local s-a încheiat un
contract cu ceva timp în urmă cu o firmă de lângă București pentru 400 de câini, singura care să
presteze acest serviciu, noi prima dată am vorbit cu Slatina, cu Corabia și cu Craiova, ne -au refuzat
politicos. Acest contract a mers bine pentru o perioadă, veneau săptămânal și luau în jur de 16 – 25 de
câini în funcție de locurile pe care le aveau și la un moment dat nu au mai venit pentru că doamna fost
senator Cristina Anghel a făcut reclamație la toate forurile posibile și imposibile, în care spunea că
acest contract nu este legal. Acest contract este legal, nu este problema noastră cu ce se întâmplă în
acea locație unde își desfășoară firma activitatea. Noi ne-am uitat cu juriștii noștrii pe actele firmei și
am considerat că este legal, este o firmă care are contracte cu diverse sectoare din București. Suntem
blocați pentru că patronul firmei a spus că până nu se definitivează această problemă nu mai venim și
uite că de circa 2 luni de zile nu au mai venit să mai ridice acești câini. Doamna senator niciodată nu
m-a întrebat câți copii, câte femei sau bărbați au fost mușcați de câini , ce suportă aceștia după ce sunt
mușcați? A mai fost o problemă pent ru că vaccinul acesta antirabic, mai sunt momente că nu este pe
piață și atunci spitalul nu îl poate achiziționa , eu cred că aceasta este o problemă mult mai gravă. Și eu
am 4 câini acasă, îi iubesc, îi îngrijesc, dar nu sunt de acord ca acești câini să fie pe stradă. Efectiv
suntem blocați, am aici câteva sesizări, acestea sunt de săptămâna aceasta, celelalte sunt îndosariate,
sunt foarte multe, oamenii ne cer sprijinul să rezolvăm această problemă. Vă spun că nu știu cum să o
rezolzăm pentru că pe de altă parte din calculele care s-au făcut, nu spun că am abandonat construcția
unui adăpost, însă nu prea pot să accept din postura de primar în jur de 9 – 10 miliarde pe an să fie
destinați pentru acești câini. Nici la spital nu dai acești bani. Haideți să discutăm poate cineva vine cu o
idee mai bună. Am vrut să declar o stare de urgență acest fapt, este jenant, dar este o mare problemă a
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orașului nostru acești câini. Dacă am finaliza lucrările adăpostului de câini, el nu poate lua mai mult de
300 – 400 de câini.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae : această problemă cu câinii fără stăpân vine
din timp, de demult, din păcate niciodată nu a fost tratată cu pragmatism sau cu un program, tot timpul
s-a venit cu idei pompieristice care dădeau bine, nu mai departe de acum un an de zile erau cel puțin
16 domni care aveau soluția și opozanții eram eu cu Cristi Pavel care nu vroiam să rezolvăm problema
cu câinii vagabonzi. Am fost de acord cu dumnealor și acum au renunțat, nu mai vor să o rezolve?
Acum o jumătate de an domnul viceprimar într-o informare pe care ne-o făcea consiliului spunea că
mai sunt 2 săptămâni și gata rezolvăm cu adăpostul. Haideți să ne întâlnim într-un cadru mult mai larg,
invitați și structuri profesionale și să găsim o soluție. Eu în particular cu dumneavoastră v-am spus
odată o soluție, trebuie cineva să își asume și riscuri pentru că bani nu sunt, oameni mușcați de câini
apar mereu, pe lângă faptul că există un disconfort și o stare de nesiguranță în rândul cetățenilor, există
și o cheltuială în plus, pentru că tratamentul costă, haideți să declanșăm un program de sterilizare
pentru că dacă nu se vor mai înmulți mai reduceți din efecte , să pornim cu pași mărunți. Dacă tot
timpul ne așteptăm să găsim soluția magică să scăpăm de toți câinii, nu o să o găsim niciodată. Vă rog
să organizați o întâlnire cu mai multe persoane, mult mai largă pentru că tot timpul mai multe minți pot
să dea soluții mai bune.
Domnul primar: aveți dreptate. Pe de altă parte, vreau să vă informez despre faptul că am
primit o sesizare din partea doamnei Popa Lavinia, un fost lucrător al A.D.P.P.-ului, în care sunt
semnalate o serie de probleme, însă acestea sunt semanalate după ce nu a mai lucrat la A.D.P.P., noi iam recomandat dacă consideră că au fost probleme ilegale acolo să meargă către Parchet, către Poliție
pentru că noi nu suntem în măsură să rezolvăm această problemă. Ați văzut că s-au început lucrările în
H.C.C., ritmul nu este unul chiar foarte bun, încercăm să mărim spațiul rutier cu 70 – 80 cm încât să
avem loc și de parcări undeva în unghi la 450, iar calea de rulare să fie mai mare. Sper la rectificarea
din octombrie să putem obține niște bani încât să putem face un sens giratoriu la intersecția cu Lidl
care ar rezolva problema. Aș vrea să se facă după ce se dă centura de sud în funcțiune și sper să se dea
până atunci, am înțeles că mai sunt câteva litigii acolo, dacă facem sensul giratoriu până se dă în
funcțiune centura ar fi o problemă, sunt foarte multe tiruri, traficul este intens . În toamna aceasta până
în iarnă sper să terminăm.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: a ajuns la mine o sesizare care vine din
partea Serviciului Piețe și Târguri, dacă s-a rezolvat îmi cer scuze, o aduc la cunoștință, prin care se
reclama că la organizarea de șantier din Târgul Nou unde se construiește grădinița, nu se contorizează
apa și curentul pe care îl folosesc constructorii , dacă este așa nu este în regulă pentru că Serviciul
public este un serviciu independent cu intrări și ieșiri și noi o să -i luăm la bani mărunți .
Domnul primar: această problemă s-a rezolvat. Firma care a venit să facă această lucrare este
din Ardeal și într-adevăr în primele 2 – 3 săptămâni așa s-a mers deoarece americanii declaraseră că au
început lucrările și nu am găsit procedura să putem face mai devreme de 2 – 3 săptămâni, dar s-a
rezolvat, a intrat în legalitate.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu : aș vrea să aduc la cunoștință un anumit aspect referitor la
construcția trotuarelor și reamenajarea parcărilor din H.C.C. și totodată și giratoriu, toate sunt
binevenite acolo dar nu aș vrea să ne îndepărtăm prea mult de proiectul cu H.C.C. – ul pentru că la un
moment dat o să fim nevoiți să rectificăm tot proiectul acesta care este în curs de derulare.
Domnul primar: noi am luat în calcul decât bulevardul și atât, deci proiectul nostru legat de
parcări și de aleile din stânga, dreapta se va face după proiectul pe care l -am stabilit. Am considerat că
este necesar să rezolvăm această problemă a căii de rulare, să fie mai mare.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: ar mai fi o mare problemă care cred că ne afectează pe
toți acum, invazia acestor omizi, cum putem să o rezolvăm?
Domnul primar: astăzi sau mâine.
Domnul viceprimar: este vorba de achiziție, se va da cu avionul în mai multe etape, este
benefică atât pe domeniul public cât și pentru cetățeni, trebuie discutat cu cei de la aviație să ne ajute.
Domnul primar: s-a discutat, iar de la anul sper să ne organizăm mai bine încât acest lucru să se
facă în două etape, odată în trecerea dinspre primăvară – vară și cea dea doua dinspre vară – toamnă.
Nu s-a mai făcut demult.
Domnul consilier Cernat Șerban Costin : domnule primar, funcția pe care o dețineți aveți o mare
responsabilitate, dumneavoastră și noi consilierii, dar dumneavoastră trebuie să fiți și mamă și tată
pentru cetățenii Caracalului și noi o să vă susținem în demersurile pe care le faceți. Vreau să mă refr la
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câinii fără stăpân, este o problemă pe care o cunoaștem cu toții și nimeni nu găsește rezolvarea. În
astfel de demersuri trebuie să fim foarte fermi și noi și dumneavoastră și toți care sunt implicați. A fost
un contract încheiat legal, cum a încetat? Adică și dânsul trebuie să înțeleagă și să meargă ferm până la
capăt și cine reziliază acest contract să plătească, așa este în d emocrație peste tot, acum o să ne facem
mulți dușmani toți în demersul acesta, dar este singura soluție să fim fermi toți inclusiv cel care a
contractat. Altă soluție nu există.
Domnul primar: din punctul meu de vedere doamna fost senator își asumă toate lucrurile bune
dar cele rele nu. Dânsa și -a asumat și totmograful de la Spital și orice lucru bun care s-a făcut aici, gara
Caracal, ceea ce este exclus, nu este adevărat, nu au nicio legătură cu dânsa toate aceste obiective care
s-au realizat. Noi mergem în continuare dar întâmpinăm probleme din partea administrației acelei
societăți care spun că au controale în fiecare zi, omul își asumă până la urmă, juriștii noștrii au spus că
am încheiat un contract și trebuie să vi-l asumați. De aceea am fost de acord cu microciparea câinilor
să știm câți câini avem cu stăpân și fără stăpân.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan : și eu sunt de acord să mergeți înainte cu acest
contract, îi acordați prea multă atenție, dați doamnei fost senator copie după sesizările celor care au
fost mușcați și o lăsa-ți să meargă cu ele mai departe, dați drumul la contract. Aseară au aruncat 4 câini
în curtea Școlii nr. 2, a fugit paznicul după mașină și nu l -a mai prins, nu vin de foarte departe.
Problema câinilor este recentă nu este de demult, oamenii îi lasă pe stradă și eu sunt de acord cu
construirea unui adăpost, domnul primar spune că sunt bani mulți, sunt de acord, dar trebuie rezolvat
cumva.
Domnul viceprimar: aceasta este o problemă generală, nu numai în Caracal, este o problemă în
toată țara, în orașele mari, în suburbiile orașelor mari, trebuie să ne facem noi o analiză a ceea ce avem
în Caracal, oamenii atunci vor fi mult mai responsabili pentru câinii care îi dețin în curte, pentru că
80% dintre aceștia vin din curțile oamenilor. Domnule Ștefănescu eu nu am declarat că în două
săptămâni acel adăpost va fi gata, spuneam că este un O.N.G. care este dornic să-l construiască, un
adăpost intermediar prin care în acel adăpost se sterilizau câinii fără stăpân care erau pe raza
municipiului Caracal. Din păcate, această idee a căzut din partea O.N.G.-ului, noi am demarat
procedura, am stabilit locația, numai că acest O.N.G. era din Norvegia iar legile din România sunt mult
mai ample, mai restrictive asupra câinilor fără stăpân de la noi față de ei. Aceștia se mai implicaseră la
un adăpost din zona Slobozia dar și acolo au avut același deznodământ negativ. În momentul în care se
face microciparea cetățenii își asumă acei câini și sunt obligați prin lege să meargă la medicul veterinar
pentru a-i steriliza sau o să răspundă de ei pentru că în acel moment se iau în evidență.
Doamna consilier Popescu Luminița : în ședința ordinară din data de 31.01.2017, noi am
aprobat în unanimitate un proiect de hotărâre referitor la aprobarea unui număr de 200 de posturi de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Caracal. Din informațiile mele la
momentul acesta nu s-au finalizat demersurile, nu s-au primit dosarele, probabil dumneavoastră aveți
informații.
Domnul primar: informația nu este bună, am primit dosarele și ieri am semnat încă o sută de
beneficiari, problema este că fondurile sunt limitate, probabil că o să ținem cont de modul în care au
fost depuse, mai era o idee de a se ține cont de gradul de dificultate al bolii, dar noi am zis să ținem
cont de ordinea în care s-a depus dosarul.
Doamna consilier Popescu Luminița: știți cu siguranță cazul fetiței Andreea Stancu, a depus
dosarul și nu primise.
Domnul primar: ne vom interesa după ședință și vă vom informa.
Doamna consilier Hoară Mădălina: am modificat acea hotărâre și sunt 300 de locuri pentru că
erau 317 persoane înregistrate cu nevoi de asistent personal și atunci noi am suplimentat la 300 pentru
a îndepărta această posibilitate de a fi selectați.
Domnul primar: acum pe lângă cele 300 mai sunt aproape 100 de cereri.
Doamna consilier Hoară Mădălina: atunci am discutat că fondurile sunt alocate de Guvern, întrun cont separat, special pentru această destinație. Eu propun să facem o nouă hotărâre să suplimentăm
cu încă 100 de posturi sau câte cereri aveți dumneavoastră astfel încât toată lumea să beneficieze, nu
este corect să se facă o selecție pe gradul de dificultate, toți au dreptul.
Domnul secretar: am discutat la personal, de mâine primii 30 de asistenți vor fi angajați,
urmează ceilalți .
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: avem o mare problemă cu Parcul
Constantin Poroineanu, nu putem face intabularea pentru că sunt niște probleme.
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Domnul primar: s-a rezolvat, suntem în procedură de intabulare.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DIMULESCU VIRGILIU DAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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