ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.07.2018 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 15 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi (17 consilieri
locali în funcție).
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. 34326/19.07.2018 în baza Dispoziţiei
nr. 617/19.07.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Pavel Cristian Constantin propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
29.06.2018, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.07.2018, procesul verbal al
ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 23.07.2018.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: vă întreb dacă mențineți acea formulare de
început la Procesul Verbal din data de 23.07.2018: Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului
Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 9 consilieri locali din cei
19 consilieri locali aleşi? Este important.
Domnul secretar: 19 sunt aleși, în funcție este cu totul altceva. Îmi mențin această formulare.
Procesele-verbale au fost aprobate cu 15 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă: înainte de a da cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de
zi, având în vedere H.C.L. nr. 82/29.06.2018 prin care se acordă titlul de cetățean de onoare postmortem al municipiului Caracal domnului profesor Dumitru Rădulescu în semn de respect pentru
rezultatele excepționale obținute în domeniul didactic, dau cuvântul domnului primar pentru a înmâna
placheta domnului profesor Vicențiu Rădulescu, fiul domnului profesor Dumitru Rădulescu.
Domnul Primar: suntem onorați de a vă înmâna această plachetă, tot respectul pentru activitatea
tatălui dumneavoastră și respectiv și pentru activitatea dumneavoastră.
Domnul Vicențiu Rădulescu: vă mulțumesc foarte mult și vă mărturisesc faptul că sunt deosebit
de emoționat pentru modul în care ați organizat ședința anterioară cât și pe aceasta, pentru ce ați făcut
pentru memoria tatălui meu, este un exemplu extraordinar modul în care s-a comportat Consiliul local
al municipiului Caracal.
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, care a fost completată, aceasta fiind
aprobată cu 15 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 137/19.07.2018 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Căldăraru Gheorghe Cristi, membru
P.S.D. 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 cu 15 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 138/19.07.2018 referitor la înlocuirea d-lui Căldăraru Gheorghe
Cristi din Comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea îmrumutului bancar în sumă de
60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării
valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile
aprobată prin HCL Caracal nr. 86/29.06.2018 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: propun ca domnul Căldăraru să fie înlocuit cu domnul
consilier Bățăgui Costel Răzvan.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 139/19.07.2018 referitor la modificarea și completarea Anexei la
H.C.L. Caracal nr. 19/31.01.2018, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului
Caracal 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 cu 15 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 140/19.07.2018 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru
implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN
PARTENERIAT SOCIAL” 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: am precizat în ședința de comisie că o să
pun aceeași întrebare însă nu mai este cazul, m-am uitat pe raportul de specialitate și nu îmi dau seama
de oportunitatea acestui proiect, nu îmi dau seama de oportunitatea cheltuielii a aproape 30 și ceva de
mii de euro pentru obiective care sunt neclare, s-ar putea să nu am eu capacitatea de înțelegere și
pentru aceasta nu voi vota acest proiect.
Domnul primar: în momentul în care am preluat acest mandat împreună cu dumneavoastră miam propus anumite lucruri pe care trebuie să le dăm mai multă importanță. Am vorbit cu cei de la
Serviciul Programe Strategii de Dezvoltare și am spus că de câte ori se deschide o axă pe diverse
lucruri să încercăm să depunem și noi proiecte, fiecare proiect are valoarea lui, indiferent de categoria
lui, nu trebuie să îl pierdem. Sunt puține proiecte pe care ni le-am propus și am pierdut poate pentru
faptul că nu aveam cărți funciare, aceasta a fost o mare problemă, dacă nu s-au făcut proiecte pe
fonduri europene după 2008 principala cauză a fost cartea funciară.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu
vreau să spun că din raportul de specialitate nu am înțeles oportunitatea. S-ar putea să aveți dreptate,
dar probabil cel care a întocmit raportul de specialitate nu a reușit să transpună sau nu a reușit să mă
facă cel puțin pe mine să înțeleg.
Doamna Pocșoară Claudia: la nivel național sunt 2 hotărâri de guvern din 2014 și 2016 privind
aceste programe. În raportul de specialitate sunt prevăzute obiectivele și rezultatele acestui proiect.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu m-ați înțeles, actele administrative
trebuie să fie legale și oportune, eu nu am contestat legalitatea dar nu am reușit să înțeleg
oportunitatea?
Domnul secretar: scopul proiectului în sine este spijinirea măsurilor referitoare la prevenirea
corupției la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, asta nu se face doar la nivelul Primăriei
municipiului Caracal, se face la nivelul tuturor autorităților locale, aceasta este oportunitatea de a
preveni și de a combate eventualele fapte de corupție. Dumneavoastră aprobați 30 milioane din bugetul
local și nu 30 mii de euro cum ați afirmat dumneavoastră.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu am spus că se cheltuiesc 30 de mii de
euro din bugetul local, am spus că se cheltuiesc 30 de mii de euro pe un proiect a cărui finalitate și
rezultate nu o văd.
Domnul viceprimar: am spus de fiecare dată și în emisiuni și la interviuri din ziare, municipiul
Caracal este un oraș sărac din punct de vedere al bugetului. Noi ne-am propus ca fiecare axă care se
deschide pe fonduri europene să fie atinsă. Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae întreba
care este oportunitatea pentru că nu a înțeles din raportul de specialitate, oportunitatea este simplă,
faptul că banii europeni vin în municipiul nostru este un lucru extraordinar, sunt niște bani care nu îi
pierdem, faptul că ne însușim cunoștințe, că nu trebuie să fim oameni corupți, vom face cursuri în acest
sens. Vor fi prezenți avocați, juriști, procurori, de la diferite direcții care vor explica unde nu trebuie să
greșești, sunt lucruri care trebuie să le lămurim, pentru că la un moment dat un singur ajutor pe care un
ales local vine în sprijinul cetățeanului se poate interpreta ca trafic de influență. Poate noi nu știm că nu
suntem juriști dar acești oameni ne vor învăța pe banii lor cum să nu facem aceste lucruri. De ce să
pierdem fonduri europene, aceștia sunt bani care vin nu îi dăm?
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Domnul consilier Cernat Costin Șerban: eu consider că este încă o măsură de prevenire și
combatere a corupției. Corupția este sau se realizează mai ales între funcționari și aleșii locali și mai
ales dacă cele două categorii se unesc este dezastru și s-a văzut. Cred că este oportun pentru municipiul
Caracal mai ales că acest flagel a fost și în cadrul Primăriei municipiului Caracal și știm cu toții acest
lucru, iar implementarea proiectului nu aș pleca de la ideea că trebuie neapărat sau orice ban european
trebuie adus, este corect, dar importanța acestui proiect este combaterea și prevenirea corupției care se
realizează de cele mai multe ori de către funcționarii publici și cu sprijinul aleșilor locali.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă
(domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae).
5.Proiect de hotărâre nr. 141/19.07.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții
pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal este prezentat de domnul consilier
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate și de
domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul primar: în prima parte a anului când există și reduceri la impozitele și taxele locale vin
bani către buget, în perioada de vară ele se estompează și începând cu lunile august, septembrie,
octombrie vin iar bani, de aceea probabil o să avem rectificări succesive.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 126/28.06.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism
Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei
“Locuință parter și garaj auto pe B-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”,
beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica 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 cu 15 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 142/19.07.2018 referitor la modificarea și completarea prevederilor
art. 36 din anexa la H.C.L. nr. 73/29.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea
faptelor ce constituie contravenţii 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 cu 15 voturi pentru.
Domnul primar: eu sper ca oamenii să urmărească aceste ședințe de consiliu pentru că dacă ne
vor urmări și vor fi atenți vor vedea principiul după care alegem să facem aceste lucruri. Cel mai bun
lucru este să nu ajungi să sancționezi dar pentru acest lucru și noi și oamenii care locuiesc în municipiu
trebuie să înțeleagă că toți folosim același regulament. În momentul când ajungi la sancțiuni înseamnă
că deja sunt probleme și noi încercăm să tragem un semnal de alarmă să nu se ajungă la aceste
sancțiuni. Trăiești într-o urbă după anumite reguli și indiferent cine ești și cum ești, ce funcție ai
trebuie să folosești același principiu.
Se trecere la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 145/31.07.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în
cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 86/29.06.2018 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 cu 15 voturi pentru.
8 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar face precizarea că le-au fost transmise pe e-mail domnilor consilieri două
memorii. Memoriul adresat de către domnul Ștefănescu Victor, nepot pe linie maternă al regretatului
savant MARIO NARDIN. Acesta a solicitat acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem.
Domnul primar: aceste lucruri le vom discuta data viitoare, este o onoare pentru noi să avem
asemenea personalități.
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Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: referitor la str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, care
face legătura dintre str. Mihai Viteazul și Parc, acolo proprietarul a săpat, s-a rupt malul sunt buruieni
aruncate de mult timp și oamenii au început să arunce mortăciuni. Să facem o adresă către proprietar să
își ridice gunoiul pentru că nu are gard, nu este împrejmuit.
Domnul primar: sunt de acord și este foarte bine că ai spus lucrul acesta pentru că la audiențe
afli foarte multe lucruri, mai avem astfel de locații unde oamenii vin și aruncă gunoiul pe locațiile
altora. De regulă în grădini sau locuri neîmprejmuite. Nu contează dacă un spațiu este neîmprejmuit, el
nu este împrejmuit din anumite motive asta nu înseamnă că sunt locuri de depozitare a gunoaielor. Și
cetățenii municipiului așa cum au pretenția să trăiască într-un oraș curat trebuie să gândească că înainte
de a arunca o hartie pe jos, ce s-ar întâmpla dacă acea hârtie este aruncată în curtea lui, în locația unde
el își desfășoară activitatea. Trebuie să avem mai multă atenție și odată cu începerea anului școlar o să
trecem pe acolo și o să avem discuții cu directorii, cu profesorii, cu diriginții să se aplece mai mult
către educația elevilor, eu nu spun că nu s-a făcut acest lucru, cu siguranță s-a făcut, dar trebuie discuții
și cu părinții pentru că în creșterea și educarea copiilor trebuie să se implice atât familia cât și școala,
este normal să fie așa. Să putem și noi să trăim într-un oraș civilizat, ne place când mergem în altă
parte și vedem curățenie. Aș vrea să informez oamenii pentru că uneori primesc telefoane și nu mă
deranjează că trebuie să răspundem oamenilor, întotdeauna în catedrale, în marile orașe ale lumii, în
momentul în care vine o cantitate mare de apă în timp foarte scurt, conductele nu pot prelua toată
cantitatea de apă. Pentru maxim o jumătate de oră până se scurg uneori mai rămâne o cantitate mică de
apă pe străzi. Ce s-ar întâmpla dacă am interveni pe toate străzile, deocamdată suntem blocați pentru că
așteptăm să înceapă acest mare proiect cu C.A.O. care tot au promis că vor face acest lucru. Inginerii
de altă dată nu au anticipat faptul că orașul poate să se dezvolte și în unele zone avem conducte
subdimensionate. Îi rog pe cetățeni să mai aibă puțină răbdare, pe de altă parte și noi facem presiuni
asupra C.A.O. Slatina să înceapă odată acest proiect pentru că teoretic ar fi trebuit să înceapă de anul
trecut din februarie. Acest lucru ne blochează pe noi în alte proiecte. Oamenii trebuie să înțeleagă că
așa cum există obligații din partea administrației locale și ei au responsabilități.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: să fie ajutați cei de la asociații cu proiectele, cred că suntem
singurul oraș care nu are proiect pe anvelopare.
Domnul primar: un cetățean care vrea să cumpere o casă ar trebui să vină să își ia informația
de la primărie, poate este o casă de patrimoniu și nu poți interveni, are anumite reguli, oamenii își
revolză problemele financiare fără să se intereseze de aceste case și apoi au niște pretenții. Dacă vin la
urbanism li se dau toate informațiile, iar atunci știu la ce se așteaptă pentru că de regulă cumpără o
casă apoi când văd că pentru reconstrucția ei trebuie să parcurgă o anumită procedură. Au fost deschise
axe, una am prins-o și eu, ne-am întâlnit cu președinții și cu administratorii de blocuri. Aceste locații
sunt particulare, primăria nu poate interveni foarte mult, le pune la dispoziție informații, i-am ajutat cu
partea juridică dar noi nu avem acces în perimetrul lor și fără ajutorul dânșilor nu putem face nimic. Iam chemat de două ori aici, fără să își dea acceptul noi nu putem să intervenim. Oamenii trebuie să
înțeleagă că dacă au hotărât să își cumpere un apartament, casa scării este a lor, acoperișul este al lor,
subsolul este al lor. Noi nu putem cheltui bani publici pentru apartamentele proprietate privată, este
ilegal.
Domnul viceprimar: vorbiți despre Ordonanța 18/2009, aceasta nu s-a încheiat este anuală, dar
fondurile sunt în funcție de câți bani are și ministerul. Trebuie ca proprietarul să fie de acord, nu poți
acționa altfel. La toate întâlnirile cu administratorii asociațiilor de proprietari pe care le-am avut la
primărie li s-a transmis ce au de făcut, au întrunit locatarii în ședințe, unii dintre ei nu au venit la
ședințe să vadă despre ce este vorba, alții au anvelopat fără autorizație, spun că cea mai bună izolație
este cea pusă de ei, poate au dreptate, dar pentru a face un proiect trebuie ca proprietarul să fie de
acord.
Domnul primar: mie mi-ar plăcea să cred că în viitorul apropiat, o să hotărâm împreună, spre
exemplu să putem face într-un cartier garaje, să fie numerotate nu să își facă fiecare din ce poate.
Lucrurile făcute într-un mod centralizat mi se pare că dă un bun gust, nu putem construi fiecare de
capul nostru.
Preşedintele de şedinţă: intervin și eu deși am vorbit cu domnul secretar, nu am intervenit la
începutul ședinței pentru că am avut oaspeți. În procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de
îndată din data de 23.07.2018 am avut o intervenție care nu a fost menționată, în sensul că am spus că
eu consider că nu avem cvorum, acesta ar trebui să fie de 10, chiar ar trebui să dezlegăm această
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problemă, art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001: Ședințele consiliului local se desfășoară legal în
prezența majorității consilierilor locali în funcție. Care este numărul pentru a funcționa legal?
Domnul secretar: faptul că acea hotărâre s-a votat în consiliu și s-a primit viza de legalitate, a
fost dezbătută cu factorii de decizie pe linie juridică din prefectură. După cum știți, în momentul de
față, înainte sau la data la care faceți referire 23.07.2018 unul dintre consilieri își dădu-se demisia.
Demisia este un act unilateral de voință iar argumentul că, consiliul nu a luat act de demisie nu
înseamnă că acel consilier era în funcție. El și-a înaintat demisia înregistrată la secretarul municipiului
iar din acel moment el nu mai este în funcție. Consiliul prin hotărârea pe care ați luat-o astăzi nu a
făcut decât să ia act de acea demisie. Nici A.L.D.E. nu și-a desemnat până la ora actuală un
reprezentant, în data de 23.07.2018 în funcție erau 17 consilieri. Am avut discuții cu juriștii de la
prefectură care sunt și ei de specialitate, așa se și explică viza de legalitate dată de prefectură pe
această hotărâre. În concluzie consiliul ia act de demisie și declară locul vacant.
Preşedintele de şedinţă: chiar și cu cei 2 cvorumul nu este de 10, împărțiți 17 la 2 și adunați cu
1?
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: legea zice: majoritatea din numărul de
consilieri în funcție. Tocmai asta a fost întrebarea mea: dacă schimbăm acea sintagmă sunt prezenţi 9
consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi și zicem 9 consilieri locali prezenți din cei 17 consilieri
locali în funcție, cum prevede legea și aici vă dădeam dreptate.
Domnul secretar: 19 consilieri locali aleşi și 17 consilieri locali în funcție.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: știu un grup de cetățeni care vor să atace
această hotărâre.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Pavel
Cristian Constantin declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PAVEL CRISTIAN CONSTANTIN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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