ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.03.2018 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 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr. 215/2001 secretarul municipiului arată
că şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi. Şedinţa
a fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 77/26.03.2018 în baza Dispoziţiei nr.
238/26.03.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Maciu Marin propunerea fiind aprobată
în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
28.02.2018 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 07.03.2018.
Procesele-verbale au fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi care a fost modificată și completată.
10.Proiect de hotărâre nr. 74/22.03.2018 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe
A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe – Viorel este retras de pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu modificările și completările ulterioare,
aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2018 referitor la recalcularea chiriei pentru locuinţele
realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe
raza Municipiului Caracal, pentru anul 2018 este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2018 referitor la înfiinţarea unor puncte de lucru secundare
ale Cabinetului Medical Școlar nr. 1 în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” Caracal și
Cabinetului Medical Şcolar nr. 3 în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 Caracal este prezentat
de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2018 referitor la aprobarea completării inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public 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 18 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2018 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
Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: față de proiectul inițial s-a modificat parcela la domnul Dobre Ionuț.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
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unei locuinţe este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.
9/12.03.2013, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă totală de 3,75 mp, aparţinând
domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare 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 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2018 referitor la aprobarea Memorandumului de colaborare
între U.A.T. municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal și Asociația ”Centrul
Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN” este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Doamna Sandu, reprezentantul Asociația ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate –
SASTIPEN” face câteva precizări cu privire la acest proiect. Oricine poate beneficia de serviciile de
asistență medicală.
Domnul primar: eu vă mulțumesc pentru acest proiect, am avut câteva întâlniri și mi-a plăcut
modul cum ați expus toate aceste lucruri, chiar avem nevoie de acest cabinet în comunitatea aceea,
rugămintea mea este dacă putem să facem apel către familiile rrome să își ducă copii la școală, pentru
că mai sunt probleme.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 72/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune
nr.1546/27.03.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând
domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. P-ța Victoriei la Nord – Vest de Bl. 34 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 18 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 73/22.03.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.
8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului
privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M 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 18 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 75/22.03.2018 referitor la aprobarea închirierii imobilului, teren și
construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a d-lui Țicu Romulus
Marius, în vederea desfășurării cursurilor de școlarizare ale elevilor preșcolari din comunitatea rromă
cât și a altor elevi este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: este vorba de o locație unde s-au făcut investiții pentru copii familiilor rrome
din zonă, ne-am gândit să găsim o altă locație dar este bine totuși să existe în mijlocul lor, am găsit
această locație pe care o putem închiria deoarece noi nu avem alta în zona aceea.
Domnul consilier Prună Toma: dacă s-ar fi mutat de acolo la Școala nr. 6 unde s-a gândit inițial
nu mai veneau copii și îi pierdeam. Fiind în mijlocul lor vin toți copii, sunt 2 grupe de grădiniță acolo.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 76/26.03.2018 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.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 78/29.03.2018 referitor la transformarea unor posturi din statele de
funcții Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa
3 la HCL nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al 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 18 voturi pentru.
13 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: cu ceva timp în urmă eu am mai ridicat problema cu
un apartament care a fost dat ilegal către domnul Fieraru și acum am auzit că domnul Fieraru se judecă
cu consiliul local, cu primăria pentru a cumpăra acest apartament, haideți să îndreptăm această greșeală
care s-a făcut, pentru că în mod normal el trebuia să obțină o repartiție cu aprobarea consiliului local,
ceea ce nu s-a făcut și a intrat pe ușa din dos cu cei care aveau locuințele când s-a făcut reînnoirea
contractelor și s-a ajuns în această situație.
Domnul viceprimar: când s-a întâmplat acest lucru?
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: în anul 2014.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: era vorba atunci de 25 de contracte de
închiriere, pentru locuințele care fuseseră gestionate de I.G.O. și ulterior au revenit la primărie. Într-o
ședință nu am putut să ne lămurim, am cerut primăriei să ne pună la dispoziție cele 25 de contracte de
închiriere pentru că se motiva că chiriașii au dreptul de preemțiune. Primăria la momentul respectiv au
pus la dispoziție numai 24 de contracte de închiriere, lipsind al domnului Fieraru. Proiectul a fost retras
2 luni de zile la rând de pe ordinea de zi pentru că exista o opoziție, până la urmă s-a dat o adresă a
primarului și până la urmă trebuie să recunoaștem cu acordul dumneavoastră domnilor consilieri s-a
făcut acea repartiție la Fieraru, asta este, trebuie să ne-o asumăm. Ne uităm pe procesul verbal pentru
că îmi aduc aminte am fost printre puținii care m-am opus exact pe acest segment având o discuție
puțin mai neortodoxă cu domnul secretar într-o comisie. Trecem peste acest aspect și haideți să
îndreptăm lucrurile dacă într-adevăr constatăm acum că s-a produs o ilegalitate atunci sau consiliul a
încălcat legea dintr-o necunoaștere sau dintr-o puțină orientare de către cineva în altă direcție trebuie să
îndreptăm lucrurile pentru că vă aduc aminte că atunci când noi discutam sau nu discutam proiectul de
hotărâre domnul Fieraru făcea modernizări în acel apartament și nici nu avea repartiție și nimeni dintre
cei care trebuiau să gestioneze cum trebuie situația nu au făcut absolut nimic.
Domnul primar: primarul este de vină întotdeauna, consilierii nu au nicio vină.
Domnul consilier Pavel Cristian: și eu m-am opus numai că Legea nr. 215/2001 ne dă un
termen limitativ în care noi putem să anulăm o hotărâre de consiliu, a intrat în circuitul civil.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: cele două proiecte de acordare a unor suprafețe de
teren și de anulare a acordării unor suprafețe de teren pe Legea nr. 15/2003, este un lucru îmbucurător
că tinerii primesc un loc al lor, dar nu ar trebui această grijă să fie dublat și de accesul pe care trebuie
să îl aibă la utilități, drum.
Domnul primar: de acord cu acest lucru, dar suntem în acel proiect cu C.A.O. și legea nu ne
permite să facem investiții.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: de proiectul cu C.A.O. se discută din anul 2008, dacă
în acești 10 ani de zile oamenii nu au văzut drum, nu au văzut apă, putem să îl considerăm pentru încă
10 ani cel puțin irealizabil ca și până acum.
Domnul viceprimar: în momentul de față C.A.O. are o sumă de bani pe care o va investi la
nivelul municipiului Caracal pe străzile care nu au fost prinse în masterplan, este vorba de o sumă de
12 miliarde, iar străzile care se află în jurul parcelelor pentru Legea nr. 15/2003 vor fi dotate cu canal
și apă.
Domnul consilier Pavel Cristian: legat de modernizarea străzii Mihai Viteazul spre Cimitirul
Evreiesc, dacă puteți să ne spune-ți ceva pentru că au venit cetățeni care m-au întrebat ce se întâmplă?
Domnul primar: anul trecut ne propusesem să facem această stradă, nu am renunțat la acest
lucru, noi ieri am semnat contractul cu firmele care au câștigat licitația 1, 2 și 3 pentru asfaltare, aș
vrea să ne asumăm cu toții hotărârea pe care o să o luăm în sensul că asfaltăm fără canal pentru
jumătate din stradă?
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Domnul consilier Conea Cristian Enache: anul trecut când v-am întrebat dacă o asfaltați fără
canalizare ați spus că există soluție tehnică să băgați canalizare după asfaltare.
Domnul primar: așa este, facem sau nu acest lucru?
Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă există soluții tehnice ce ne asumăm? Anul trecut
am fost singurul care am spus de ce o asfaltăm dacă nu are canalizare și mi-ați spus stai liniștit că sunt
soluții.
Domnul primar: eu spun că găsim soluții, anul trecut nu am făcut-o pentru că nu ne-a mai
permis timpul să facem acest lucru.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: anul acesta o asfaltăm cu canalizare cu tot, contractul
nu se semnează pe o sumă de bani care ar trebui să ajungă și canalizare și asfalt?
Domnul primar: contractul este semnat pentru străzile din tot orașul, noi o să luăm hotărârea la
momentul potrivit pentru străzile care sunt prioritare.
Domnul viceprimar: faptul că anumite străzi au fost prinse în planul C.A.O. care urmează să fie
semnat la Comisia Europeană, Caracalul are cuprins o sumă de 32 milioane de euro, din anul 2013
când Caracalul a aderat la C.A.O. și au început proiectele pentru reabilitarea rețelei de apă și
canalizare, între timp au luat naștere și alte străzi. Strada Mihai Viteazul pe acel tronson spre Cimitirul
Evreiesc în anul 2013 nu era asfaltată și nici în acest moment nu este, drept dovadă, cetățenii de pe
acea stradă au spus că nu este niciun fel de problemă, să o asfaltăm și în momentul în care C.A.O. își
va desfășura proiectul poate să vină. Soluțiile inginerești există, adică putem asfalta acea stradă fără a
avea canal cu apă. Suntem în anul 2018, cetățenii trebuie să beneficieze de un comfort.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: ca o concluzie, noi atunci hotărâm și aprobăm
asfaltarea ei fără canalizare?
Domnul viceprimar: așa a fost proiectată. Se vor delimita anumite suprafețe care vor fi cu
pavele, noi vorbim de canal, apa există.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: se cunoaște termenul când se va da în folosință centura
orașului pentru că cea veche este distrusă?
Domnul primar: din informațiile noastre în jurul datei de 1 Mai 2018, așa ne informează și în
curând vom începe lucrările și pentru centura de nord.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: putem să reparăm centura existentă?
Domnul primar: după ce se va da în folosință centura de sud vom interveni pe străzile care au
foarte mari probleme de la traficul greu, iar când vom termina și centura de nord, cred că în toamnă,
vom interveni pe celelalte străzi afectate de traficul greu. Trebuie să facem lucrurile într-o logică
normală. Eu vreau să vă mai informez pentru că fac parte în calitate de primar al municipiului Caracal
din Comitetul de Bazin Olt și lunar merg la Râmnicu Vâlcea, acolo este sediul, cuprind 5 județe, am
reușit să câștigăm un proiect în valoare de 173 de miliarde pentru ștradul mare din parc, este vorba de
un sistem nou și modern de captare a apei, este în stadiul de licitație, sper să înceapă în vară – toamnă
proiectul și durează maxim un an. Este un lucru bun pentru municipiu pentru că îl ferim de inundații.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: după aceasta putem să ne ocupăm și de lacul din parc?
Domnul primar: nu au legătură, lacul din parc, teatrul de vară și alte lucruri se vor face în
cadrul unui proiect și avem toate șansele să îl câștigăm.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: mă gândesc că aici trebuie urgentat cu lacul din parc
pentru că nu mai avem maluri, nu mai avem nimic la el și este un real pericol pentru copii.
Domnul primar: este adevărat, însă mai așteptăm puțin cu proiectul cel mare, încât să nu
afecteze bugetul local, pentru că noi asta vrem să facem, să găsim proiecte unde să putem interveni ca
și cofinanțare.
Domnul secretar: supune atenției consiliului adresa Ministerului Sănătății.
Doamna consilier Popescu Luminița: este o realitate, nu mă refer la persoane, personal am fost
pusă într-o situație de acest gen și nu aș vrea să detaliez, nu numai la Spitalul din Caracal.
Domnul viceprimar: aceste sesizări trebuiesc rezolvate la nivelul Spitalului Municipal Caracal.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Maciu Marin
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MACIU MARIN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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