ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.10.2018 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 17 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi (18 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. 49597/26.10.2018 în baza Dispoziţiei
nr. 933/26.10.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă doamna consilier Popescu Luminița propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de
17.09.2018 și procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.09.2018.
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 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 199/25.10.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal 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 două observații și anume: prima se referă la adresa
Școlii nr. 2 prin care solicită suplimentarea bugetului cu 20.000 lei pentru Casa Veleanu și se specifică
că consumul de energie electrică la această casă este mai mare decât consumul școlii și al grădiniței.
Haideți să clarificăm și să luăm niște măsuri, ori acolo practic este numai Cabinetul Medical care
aparține de Școala nr. 2, restul nu mai are treabă, ori îi facem un contor separat, trebuie făcut ceva.
Domnul Cernat Răzvan: consumul vine de la locuințele sociale, au contor pasant.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: și atunci cum se încasează curentul la Casa Veleanu?
Pentru că eu plătesc curentul. Pe ce bază?
Domnul Cernat Răzvan: este scris în contract.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: la regularizare sunt câte 7000 lei de plată. Eu am
consumul pe școală în medie 2000 lei dar când vine regularizarea de la Casa Veleanu avem facturi de
7000 lei. Sunt adrese multe, de ani de zile trimise către primărie pe această situație, pe Casa Veleanu,
primăria încasează chirie și încasează și curentul deși acesta este plătit de școală. Primăria ne-a susținut
mereu la sfârșit de an cu acești bani pentru regularizare pentru că dacă taie curentul acolo taie și la
școală pentru că este un singur C.U.I., un singur C.I.F., așa renunțam să mai plătesc, tăia lumina,
mutam cabinetul în altă parte și scăpam, dar este pe un singur C.U.I. și se blochează conturile și la
grădiniță și la școală.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: cea de-a doua observație: la Cantina Socială se solicită
suplimentarea cu 220.000 lei din care 200.000 lei pentru hrană invocându-se H.C.L. nr. 10/2013 prin
care s-a aprobat funcționarea cu 200 de asistați. Eu cred că ar trebui să se facă din nou verificări pentru
că mi se par cam mulți.
Domnul primar: eu știu că au fost mereu până în 190 de asistați. Pe de altă parte este bine să
tragem un semnal de alarmă asupra costurilor legate de Cantina Socială, pentru că este o normă de
hrană care sigur că trebuie respectată, numai că mai sunt și cheltuieli adiacente și trebuie să luăm
hotărâri pentru anii viitori.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
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2.Proiect de hotărâre nr. 200/25.10.2018 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca
obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în
suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 13, bl. 12, scara 3, parter, ap. 2,
jud. Olt este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: aș vrea să întreb dacă apartamentul deși este la parter are
balcon? Pentru că în contractul de închiriere a fost trecut balconul de 3,92 mp, după aceea s-a făcut
cadastru și carte funciară fără balcon și evaluarea este făcută fără balcon.
Domnul Tudor Cătălin Ionuț: evaluatorul face evaluarea după cartea funciară.
Domnul secretar: cartea funciară este fără balcon și este clar că nu are.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 201/25.10.2018 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare
al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 202/25.10.2018 referitor la înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr.
66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în
suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al
municipiului Caracal către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN” 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 17 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 203/25.10.2018 referitor la aprobarea investiției finanțată din Fondul
IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul 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 17 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 204/25.10.2018 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie
rutieră în municipiul 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 17 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 205/25.10.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa nr. 4
la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal 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 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 206/25.10.2018 referitor la transformarea unor posturi vacante din
structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea
corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2 la HCL nr. 85/2018
este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Domnul primar: acum câteva săptămâni am avut înscrieri la examenul pentru posturile de la
creșă și s-a dovedit că pe unele posturi nu s-a putut înscrie nimeni pentru că nu aveau calificarea
respectivă și atunci am hotărât să reducem nivelul posturilor.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 207/25.10.2018 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale
de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a
locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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Domnul primar: sunt mereu discuții apropo de dosarul care se face pentru a fi analizate de
aceste comisii. Oamenii trebuie să înțeleagă că aceste criterii sunt date prin lege și nimeni nu își
permite să le modifice.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 208/25.10.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 209/25.10.2018 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
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 210/25.10.2018 referitor la aprobarea listei de repartizare a 5
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2018 este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: în anexele la proiect am văzut că aceste 5 apartamente
s-au eliberat încă din luna mai, de ce aprobăm acum închirierea lor?
Domnul Tudor Cătălin Ionuț: mai întâi am aprobat lista de prioritate după care trebuie să
așteptăm să fie depuse reconfirmări de documente la dosare, respective declarații notariale toate
documentele.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a
locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în
Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap 3, parter, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Fieraru
Sorinel Gigi, titular al Contractului de închiriere nr. 40/22.05.2015 este prezentat de domnul consilier
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: aș vrea să se verifice dacă nu este o problemă la comisia care
încheie contractul și aici este trecut balcon în contract, iar în cadastru nu este trecut.
Domnul primar: punem în aplicare o hotărâre judecătorească.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
14.Proiect de hotărâre nr. 212/25.10.2018 referitor la aprobarea cumpărării a două suprafețe
de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2 este prezentat de
domnul consilier Ionescu Dan Valentin, domnul consilier Vîrban Titu și domnul consilier Cernat
Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
15.Proiect de hotărâre nr. 213/25.10.2018 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru
activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în
municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal SRL 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 17 voturi pentru.
16.Proiect de hotărâre nr. 214/25.10.2018 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de
10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. 15, bl. 15, jud. Olt 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 17 voturi pentru.
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17.Proiect de hotărâre nr. 215/25.10.2018 referitor la atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de
uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de
33,60 mp., care aparține domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, situat în incinta
Colegiului Tehnic Matei Basarab este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: așa ne obligă legislația, cablurile să fie subterane.
Domnul consilier Pavel Cristian: și beneficiarul va plăti taxă ceva teren folosință traversarea
asta? Înțeleg că se face expres pentru el?
Domnul secretar: beneficiarul este S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., a acestui
drept de servitute iar prin legea energiei electrice astfel de societăți beneficiază de gratuitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
18.Proiect de hotărâre nr. 216/25.10.2018 referitor la anularea din evidența fiscală a
obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului
Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care nu a fost atrasă
răspunderea altor persoane este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
19.Proiect de hotărâre nr. 217/25.10.2018 referitor la aprobarea schimbării destinației
construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal,
str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt 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 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 218/29.10.2018 referitor la aprobarea completării H.C.L. Caracal nr.
23/30.06.2010 privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal 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 17 voturi pentru.
20 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Pavel Cristian: dacă după finalizarea minicenturii de Nord s-a gândit deja
intersecția cu 1 Decembrie 1918? Acolo strada este gâtuită. Să nu întâmpinăm probleme ca și la
centura de Sud.
Domnul primar: din păcate în acest moment nu avem altă soluție și nici nu ne mai putem
extinde acolo. O să mergem o perioadă cu acest proiect, o altă soluție momentan nu este, decât în
momentul în care ne racordăm cu pasarela, altă soluție tehnică nu există.
Domnul viceprimar: aș vrea să fac o completare la ceea ce am discutat mai devreme, întradevăr este o problemă acolo, numai că în acest moment nu putem găsi o altă alternativă decât în
momentul finalizării străzii Valter Mărăcineanu care deservește ca și minicentură, din ce am discutat
cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, cea mai bună soluție a noastră pentru viitor, pentru că
această pasarelă va fi făcută în timp, probabil o să dureze 2 ani, 3 ani, 4 ani, depinde de cum se mișcă
cei de la Ministerul Transporturilor, în sensul că după finalizarea acestei străzi Valter Mărăcineanu, ea
este în proprietatea Consiliului local al municipiului Caracal, există o variantă prin care Consiliul local
al municipiului Caracal renunță la această stradă și o dă în proprietatea C.N.A.I.R.-ului, în același timp
C.N.A.I.R.-ul ar fi proprietar și pe această minicentură cât și pe centura de Sud a orașului în parteneriat
cu Consiliul local al municipiului Caracal să găsim o soluție după finalizarea expertizei pilonilor
pasarelei și să dezvoltăm această pasarelă. Pasarela poate fi făcută din fonduri de la bugetul local în
parteneriat cu fonduri de la Guvern, pe fonduri europene dar și pe fonduri de la Consiliul județean.
Așteptăm finalizarea minicenturii, după care vom vedea împreună cu reprezentanții Ministerului
Transporturilor cum găsim soluția cea mai bună să dezvoltăm această pasarelă ca să sărim mai ușor
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peste acele avize pe care știți foarte bine că la un moment dat s-au creat foarte mari probleme cu
această stradă Valter Mărăcineanu pentru că C.F.R. -ul refuza să ne dea aceste avize.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Popescu
Luminița declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
POPESCU LUMINIȚA

RĂDESCU VIOREL EMIL
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