ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2018 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.
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. 29/26.01.2018 în baza Dispoziţiei nr.
39/26.01.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Ionescu Dan Valentin propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
21.12.2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 11.01.2018.
Procesele-verbale au 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, care a fost completată, aceasta fiind
aprobată cu 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 12/23.01.2018 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Popescu Dan, membru A.L.D.E. 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.
2.Proiect de hotărâre nr. 13/23.01.2018 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Dinoiu Ion, ca urmare a decesului 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.
3. Validarea propunerii UNPR – Organizația Județeană Olt pentru funcția de consilier local.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: prezintă Procesul – Verbal al Comisiei de validare a
Consiliului local al municipiului Caracal prin care a fost propusă în calitatea de consilier local doamna
Florică Florentina Clarisa.
Supusă la vot, validarea propunerii UNPR – Organizația Județeană Olt pentru funcția de
consilier local a doamnei Florică Florentina Clarisa, a fost aprobată cu 16 voturi pentru și 1 vot
împotrivă: domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae.
4. Modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Supusă la vot, modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016, a fost aprobată cu 17
voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 14/23.01.2018 referitor la calendarul principalelor manifestări
cultural artistice în anul 2018 este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care face
precizarea că proiectului i s-a propus un amendament în sensul că data care marchează Zilele
municipiului Caracal să fie mutată din noiembrie la MANIFESTĂRI DEDICATE SFINȚILOR
ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI MAMA SA ELENA PATRONII SPIRITUALI AI MUNICIPIULUI
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CARACAL adică în luna mai pentru că și timpul este mai bun. Proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul consilier Prună Toma: fiind patronii spirituali, această mare sărbătoare SFINȚII
ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI MAMA SA ELENA mi se pare normal este și în luna mai pe data de
21 și mi se pare corect să fie în această perioadă.
Supus la vot, amendamentul propus de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan, a fost
aprobat cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 15/23.01.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe termen de 3
ani a unui spaţiu în suprafaţă de 18,14 mp din imobilul situat în Caracal, str. Aleea Creşei nr.1, 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, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 16/23.01.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită a imobilului
Punct Termic situat în Caracal, Intrarea Libertăţii, nr. 1, către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.,
societate de drept public şi de interes local este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: trebuie să ne organizăm încât lucrurile să funcționeze, această societate
lucrează pentru acest oraș și atunci am considerat că este un punct în mijlocul orașului unde angajații
se pot întâlni și pot pleca fiecare în sectoarele lor, ei funcționau în altă locație care s-a vândut.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 17/23.01.2018 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr.
129/01.12.2011 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, care aparţine domeniului privat
al Municipiului Caracal, situat în str. Intrarea Muzeului nr. 1A, pe care este amplasat un chioşc cu
produse alimentare şi nealimentare este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: de câte ori prelungim aceste contracte de închiriere?
Domnul primar: am înțeles că este o întrebare de principiu dar eu spun să discutăm pe fiecare
proiect în parte pentru că sunt diferențe între ele, dacă s-au făcut investiții în acea locație să îi
prelungim indiferent cine este, dacă și-a achitat datoriile către administrație, dacă îngrijește locul.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: o completare la întrebare, dacă între timp noi
modificăm tarifele de închiriere ele se aduc la zi?
Doamna Bălșanu Camelia: tarifele aprobate de consiliu se aplică la contractele nou încheiate
iar la contractele vechi prelungite, chiriile se actualizează în fiecare an cu rata inflației. Odată încheiat
un contract se actualizează în fiecare an cu rata inflației.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: asta înseamnă că, dacă noi stabilim alte tarife la anul
se actualizează cu rata inflației, s-ar putea ca noi să pierdem în acest caz. Discuția este de câte ori îl
prelungim? Dacă îl prelungim la nesfârșit s-ar putea este similar cu a fi proprietar pe viață. Interesul
nostru este ca acele spații să fie scoase la licitație pentru ca bugetul să încaseze niște sume ulterior mai
mari sau nu, nu neagă nimeni faptul că dânșii fac niște investiții dar nu poți să îi faci proprietar la
nesfârșit, este o idee de principiu, este concurență neloială față de alții.
Doamna consilier Hoară Mădălina: o limită la un moment dat trebuie stabilită, sunt și contracte
care nu au fost respectate și cu toate acestea le-am prelungit, în ideea de a se îndrepta situația. Am
discutat în ședințele anterioare când am mai avut asemenea situații că vrem să ne prezentați o situație a
agenților comerciali care au închiriate aceste spații, să vedem cine a respectat contractul și cine nu.
Discutăm de fiecare dată când avem un contract de prelungire și niciodată nu am luat nici o măsură să
știm concret ce se întâmplă cu aceste spații.
Domnul viceprimar: legea spune până la 49 de ani, prelungire la jumătate din perioada
concesionată, important este așa cum a spus și domnul consilier Conea tot ce înseamnă domeniu public
al municipiului trebuie evaluat și dat cetățenilor să își dezvolte diferite activități în acele spații. Din
anul 2014 de când a intrat în vigoare P.U.G., aceste concesiuni aproape că au dispărut, doar prelungim
acele contracte care au mai rămas în concesiune datorită restricțiilor impuse de acest P.U.G..
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Doamna consilier Hoară Mădălina: sunt de acord cu ce spuneți dar tendința este ca aspectul
orașului să fie îmbunătățit. Este o dughenizare în oraș pe care la un moment dat trebuie să o limităm,
eu sunt de acord că trebuie să închiriem spațiile să vină bani la buget dar totuși trebuie să ținem cont și
de aspectul orașului, sunt străzi principale în oraș unde sunt spălătorii de mașini, sunt spații unde se
vând plastice cu porțile deschise, este un aspect foarte urât. La un moment dat trebuie arhitectul șef al
orașului, noi consilierii, să sesizăm acest aspect, nu se poate să dăm liber la aceste activități care dau
un aspect foarte urât orașului.
Domnul primar: pot fi de acord cu ai spus, aceste autorizații au fost date cu ceva timp înainte,
tocmai asta facem, să ținem cont și de P.U.G. și de faptul că trebuie să îmbunătățim imaginea orașului,
de aceea am început și la piață, o să continuăm acolo cu proiectul pe care îl avem.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 18/23.01.2018 referitor la completarea H.C.L. nr. 154/27.11.2013
privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru
transportul călătorilor în regim judeţean/interjudeţean, precum şi a denumirii acestora 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.
10.Proiect de hotărâre nr. 19/23.01.2018 referitor la stabilirea cantității de deșeuri municipale
ce vor fi colectate și transportate de către S.C. A.D.P.P. Caracal SRL de la persoanele fizice care
locuiesc în imobilele tip condominiu 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.
11.Proiect de hotărâre nr. 20/23.01.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Construire șarpantă cu învelitoare și reparații curente la clădire internat" la Colegiul Tehnic
„Matei Basarab” este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: aceste clădiri sunt ale administrației publice și ale consiliului local și trebuie să
avem grijă de ele, din păcate multe sunt într-un grad mare de uzură, datorită timpului și atunci trebuie
să intervenim, o să le facem pe rând atât cât ne permite bugetul.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: totuși prețurile sunt mari, peste tot în general ce se face la
nivelul orașului.
Domnul primar: anul acesta am încercat să facem un buget care să ne permită funcționarea și să
mai diminuăm alte cheltuieli.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2018 referitor la actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare strada Mihai Viteazul, tronsonul cuprins
între strada Ștrandului și Cimitirul evreiesc (km 1+064 și km 1+607), municipiul Caracal» este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: orice stradă care aparține domeniului public din municipiul nostru eu consider
că trebuie și va fi reabilitată, apă, canal, asfalt. Nu facem deosebire între cetățenii de pe o stradă sau
alta. Pe această stradă sunt probleme în sensul că partea de scurgere nu este decât pe jumătatea din
stradă, aceasta este prinsă în proiectul C.A.O., însă vrem să găsim soluții de modernizare a străzii
pentru că oamenii nu au nicio vină că au cuprins decât jumate. Noi vom verifica să vedem ce străzi nu
au fost prinse în proiect pentru că sunt niște bani pe care o să-i folosim prin C.A.O. sunt 8 miliarde
bani vechi și să intervenim pe astfel de străzi.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2018 referitor la actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și înființare Secție de psihiatrie a
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Spitalului Municipal Caracal" este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: s-a obținut de la Ministerul Sănătății avizul cu niște clauze de a putea trece la
un grad superior al spitalului, trebuie să le îndeplinim, este vorba de repararea unei clădiri.
Doamna consilier Popescu Luminița: trebuie să ne îndreptăm atenția și asupra altor secții ale
Spitalului Municipal Caracal, recent am sesizat pe rețelele de socializare că un grup de părinți au
încercat o mobilizare pentru strângerea de fonduri în vederea reabilitării secției de pediatrie, ne
bucurăm de această inițiativă însă nu cred că este onorant să așteptăm soluții din partea părinților. Nu
mi se pare normal să avem în atenție exclusiv criteriile care să ajute spitalul să se încadreze într-un
anumit grad. O altă secție pe care am vizitat-o este cea de neurologie, avem printre noi și cadre
medicale care pot să confirme faptul că nu este nici pe departe așa cum trebuie să arate o secție a unui
spital, bolnavii sunt spitalizați pe paturi de consultație.
Domnul primar: în ceea ce privește gradul spitalului nostru ar trebui să ne bucure și să ne
onoreze dacă vom reuși să ducem până la capăt acest deziderat, un grad superior înseamnă și mai mulți
bani care vin de la Casa de Asigurări, ne ajută foarte mult din punct de vedere financiar. Sunt de acord
că trebuiesc mai multe secții reabilitate, noi avem câteva proiecte de reabilitare a spitalului, partea de
ambulatoriu cu dotările necesare, de eficiență energetică, pe partea de A.T.I., sunt proiecte care se
derulează în acest moment. Este onorant că această mămica s făcut acest demers însă acești bani care
se strâng și se depun într-un cont pe numele dânsei, spitalul nu este implicat.
Doamna consilier Popescu Luminița: ideea era să nu așteptăm soluții de la voluntariat.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
14.Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar
din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: excedentul din anul 2016 nu a fost folosit integral în anul 2017, în momentul
de față este mult mai mare excedentul, asta ne permite să mergem mai departe cu proiectele noastre. În
acest moment sunt 10 proiecte valide, pe 4 dintre ele suntem siguri, se derulează în timp, însă ne facem
probleme că poate nu o să existe bani de cofinanțare pentru toate aceste 10 proiecte, bugetul este
limitat și noi trebuie să drămuim acești bani foarte bine. Nu poți să dai toți banii din excedent pe
cofinanțare mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le facem.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
15.Proiect de hotărâre nr. 24/25.01.2018 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr.
9/05.02.2014 ce are ca obiect închirierea spaţiilor comerciale nr. 3, 4, 5, în suprafaţă totală de 76.20
mp ce aparţin domeniului privat al Municipiului Caracal, situate în str. Mihai Eminescu nr. 20A, jud.
Olt este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul consilier Vîrban Titu: aceste spații sunt lângă tipografie, nu știu dacă sunt toate
închiriate pentru că știu că unele sunt dezafectate, lângă ele este un chioș de ziare care arată faorte rău.
Domnul primar: trebuie să găsim o soluție, al cui este, ce se întâmplă?
Domnul viceprimar: este al Rodipet-ului iar acum este sub sechestru DIICOT.
Domnul primar: prin hotărâre de consiliu local ori prin dispoziția mea ca și primar cu o comisie
de câțiva membrii să se ridice și să se pună în altă parte.
Domnul secretar: este amplasat pe domeniul public și se poate face o notificare să și-l ridice de
acolo. Prin dispoziția primarului se poate elibera domeniul public.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
16.Proiect de hotărâre nr. 25/25.01.2018 referitor la aprobarea bugetului și a calendarului
principalelor acţiuni de promovare aferente Planului de marketing al Centrului Naţional de Informare
şi Promovare Turistică din Municipiul Caracal în anul 2018 este prezentat de domnul consilier
Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: acest centru trebuie să îl facem și util, a participat la câteva târguri și sper să
ne facem cunoscuți promovând imaginea orașului nostru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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17.Proiect de hotărâre nr. 26/25.01.2018 referitor la aprobarea bugetului şi a calendarului de
activităţi, ce urmează a se desfăşura pe parcursul anului 2018 cu partenerii din localităţile MontanaBulgaria şi Bialogard-Polonia, în baza acordurilor de cooperare şi înfrăţire este prezentat de domnul
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: delegații de acest gen au mai fost, mi-ar fi plăcut să
văd și eu că din delegația care a fost plecată ar fi venit cineva să ne spună că au identificat o idee care
se poate aplica și la Caracal. Dacă tot dăm bani să știm că îi dăm pe ceva și nu pe plimbări. De ani de
zile de când se fac aceste delegații nu am văzut pe nimeni să vină să implementeze în Caracal un lucru
care se făcea acolo.
Domnul primar: eu am fost odată în Polonia și în Bulgaria, cu idei sigur am venit, eu ca și
primar am avut ce învăța de acolo, domnul Toma a fost și discută la nivel de proiecte deja cu ei, este
un câștig și o experiență, data viitoare vor fi și consilieri care vor merge acolo, este o agendă foarte
încărcată, nu este vorba de distracție, se interpretează greșit acest lucru, sunt vizite de lucru.
Domnul Toma Dan: pentru anul acesta au fost inițiate 2 proiecte privind mobilitatea
cetățeanului, este vorba de Programul RASMUS PLUS pe care îl facem împreună.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
18.Proiect de hotărâre nr. 27/25.01.2018 referitor la aprobarea inventarului domeniului privat
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.
19.Proiect de hotărâre nr. 28/25.01.2018 referitor la prelungirea contractului de concesiune
nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de
529 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A,
jud. Olt este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: pe mandatul meu nu o să se vândă nicio locație din ce înseamnă patrimoniul
orașului nostru, direcția de patrimoniu s-a făcut târziu, ea trebuie încurajată și ea trebuie promovată
pentru că în momentul în care nu folosim o clădire și considerăm că nu putem să o administrăm, ea
poate fi concesionată, închiriată încât să se aducă bani la buget. Cand am fost în Polonia cei de acolo
ne-au spus că ei sunt interesați de clădiri vechi, care sunt de vânzare, de la particulari, nu contează
proveniența, care nu sunt în patrimoniul lor, ei le cumpără, le reabilitează, dacă găsesc să le închirieze
bine, dacă nu le vând și tot timpul se aduc niște bani la buget.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectelor de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 30/30.01.2018 referitor la modificarea şi completarea Anexei nr. 4 la
H.C.L. nr. 109/28.07.2014 referitoare la mandatarea Asociaţiei “Romanaţi Serv”- asociaţie de
dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciului public de salubrizare al municipiului
Caracal către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL şi să atribuie acestui operator Contractul de
delegare a gestiunii 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.
2.Proiect de hotărâre nr. 32/30.01.2018 referitor la numirea reprezentantului Municipiului
Caracal prin Consiliul local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul
societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Prună Toma: propun din partea grupului P.S.D. să facă parte din A.G.A.
domnul Ionescu Dan Valentin.
Domnul consilier Pavel Cristian: pe fond văd că există în continuare o lipsă de înțelegere în
modul de funcționare al A.D.P.P., cum am spus și data trecută. La art. 2: ”Mandatul reprezentantului
Municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor
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din cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. este pe perioadă de 4 (patru) ani”, se face confuzie,
mandatul este de 4 ani în Consiliul de Administrație, nu ai cum să numești un reprezentant în A.G.A.
pe o perioadă anume. La art. 4: ”Se împuterniceşte domnul Gheorghiţă Dănuţ Negreanu, identificat
prin C.I. seria O.T. nr. 718387, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea
modificărilor actului constitutiv la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt”, se face confuzie,
noi încă ne comportăm ca asociat unic, nu noi desemnăm cine să ducă modificările la Registrul
Comerţului ci acționarii. La art. 6: ”Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Deveselu Judeţul Olt, Primarului comunei Redea - Judeţul Olt”, hotărârea se comunică asociaților care asociații
sunt comuna Redea prin Consiliul local Redea, comuna Deveselu prin Consiliul local Deveselu, este
făcut de cineva copy-paste care nu înțelege ce înseamnă funcționarea A.D.P.P. Trebuie eliminat art. 2,
art. 4 și art. 6, acum A.D.P.P.-ul nu mai are director, ne face o adresă prin care ne spune că i-a expirat
contractul de administrare în data de 23.01.2018.
Domnul secretar: nu văd de ce asociatul nu își poate delega reprezentantul pe o perioadă de
timp, nu este nicio încălcare a legii din acest punct de vedere. În ceea ce privește comunicarea poate să
se comunice consiliului local, însă dacă analizăm ad literam asociați sunt municipiul Caracal, comuna
Deveselu și comuna Redea, reprezentanții acest unități administrativ-teritoriale sunt primarii, ei
reprezintă în principiu și nu consiliul local. La art. 4 nu trebuie făcute modificări în actul constitutiv?
Domnul președinte de ședintă: A.D.P.P.-ul are acționar unic Consiliul local Caracal.
Domnul secretar: sunt 3 asociați, așa este.
Domnul consilier Prună Toma: domnule Pavel nu vi se pare mai corect ca reprezentantul să fie
un consilier de la noi decât să fie un consilier de la Redea sau de la Deveselu? Iar acel reprezentant să
vină în ședințele de consiliu și să spună care este activitatea A.D.P.P.-ului?
Domnul secretar: la art. 4 poate dar celelalte sunt impertinente pentru mine.
Domnul primar: prezintă raportul anual de activitate.
Domnul primar: în legătură cu centura, acum o săptămână am participat la o întâlnire la locația
CEZ-ului de la Regionala Craiova, unjde au fost reprezentanți ai celor care fac centura Secol,
prefecturii, consiliului județean, CEZ și cei de la administrarea drumurilor. Centura este realizată 98%
pentru faptul că s-a schimbat legislația și nu mai permite o recepție parțială, asta ne-a încurcat foarte
mult. Administrația Drumurilor Naționale nu a fost de acord cu această recepție parțială chiar dacă s-a
făcut cu marcaje, cu indicatoare pentru că au rămas 3 locații unde trebuie schimbați stâlpii pentru că ei
spun că stâlpii care sunt acum nu prezintă siguranță pentru circulația rutieră. Este un contract care s-a
derulat între CEZ și compania SECOL care lucrează la centură, urmează ca în 2 luni de zile să
monteze acești stâlpi și să îi dea drumul la începutul lunii aprilie cred. Eu sper ca în această primăvară
să începem construcția centurii de Nord, este o centură de N-E de aproximativ 1,8 – 1,9 km, așteptăm
aprobarea și în A.G.A. Ministerului Transporturilor, a C.F.R. -ului.
Supusă la vot, propunerea domnului consilier Pavel Cristian, a fost aprobată cu 17 voturi
pentru.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre, a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
20 .Informări, întrebări şi interpelări.
Doamna administrator public Pencu Cristina: prezintă în continuare raportul privind starea
economică socială și de mediu a municipiului Caracal pentru anul 2017.
Domnul primar: în administrația locală noi trebuie să eficietizăm toate serviciile pentru că este
foarte important, o organigramă încărcată nu va aduce decât cheltuieli în plus.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: creșterea numărului de locuri de muncă în domeniul
privat, s-a întâmplat așa ceva, aveți date?
Doamna administrator public Pencu Cristina: nu am date în acest sens dar o să mă interesez și o
să vă informez în ședința viitoare.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă tot am avut un proiect cu stații de
îmbarcare/debarcare poate le facem și un acoperiș să nu stea în ploaie. Dacă tot ați pomenit că sunt
clădiri care sunt în paragină, ce se întâmplă cu punctele termice care se deteriorează, ce va fi cu ele?
De exemplu punctul termic de pe strada Olteniei mai are puțin și cade.
Domnul primar: la punctele termice nu s-a intervenit pentru că unele au depășit termenul de
când au fost construite și evaluate sau nici nu știu dacă au fost evaluate vreodată, mai sunt două trei
puncte termice care încă nu s-au amortizat, asta ne-a creat probleme. Anul acesta sper să putem face o
-6-

licitație și să dezafectăm toate conductele, ele nu o să mai fie folosite niciodată, după aceea putem intra
și în punctele termice să le dezafectăm. După aceea o să le concesionăm pentru serviciile publice.
Doamna consilier Popescu Luminița: aveți în atenție și terenul de joacă de pe platoul din fața
primăriei?
Doamna administrator public Pencu Cristina: sigur.
Domnul primar: sunt două lucruri pentru care eu ca și primar mă simt dator față de
dumneavoastră și de cetățeni pentru că nu le-am rezolvat, primul vizează câinii comunitari în iulie neam oprit pentru că doamna senator Anghel a făcut o plângere către poliție și către parchet iar în acest
moment ne judecăm pentru că noi am avut un contract cu un adăpost autorizat și a trebuit să îl
întrerupem, s-au luat până la 200 de câini din oraș. Doamna senator a susținut că acest contract nu este
legal, o să continuăm cu construirea unui adăpost, am încercat să evităm construirea acestuia pentru că
implică costuri de 9 – 10 miliarde lei anual, bani care nu i-am dat nici la spital. Cea de a doua
problemă care nu am fost în stare să o rezolvăm ca și primărie este modul în care putem să facem cât
mai repede cărțile funciare la A.N.L. Aceste locuințe se vor da spre vânzare, sper să putem reuși la
jumătatea anului să facem acest lucru când vor fi gata și cărțile funciare.
Anul 2017 a fost un an foarte bun pentru administrația publică, s-a muncit mult.
Domnul viceprimar: acest raport este și pe site-ul instituției și poate să îl citească și cetățenii. Sau realizat foarte multe lucruri în anul 2017.
Domnul consilier Pavel Cristian: am văzut că în decembrie a fost achiziționat imobilul de pe
str. Piața Victoriei nr. 2 cu 9,5 miliarde știu că la un moment dat domnul consilier Bățăgui invoca
faptul că este urâtă fațada și i s-ar fi spus că nu suntem proprietari și nu putem să ne atingem de ea. Cea
de-a doua problemă dacă se închide odată falimentul lui I.G.O. știu că acesta era ultimul imobil? Noi
plătim administratorului special dacă informația este corectă 50 milioane pe lună?
Domnul secretar: așa este, decizia de închidere a falimentului o va lua judecătorul sindic, el va
fi obligat să ne comunice hotărârea privind finalizarea și din acel moment vor înceta toate aceste
aspecte.
Domnul primar: clădirea este a primăriei și a consiliului local iar modul cum se va folosi, de
A.D.P.P., de C.A.O. sau de cine știe cine, banii vor veni în administrația locală, nu s-a dat și nici nu se
va da către A.D.P.P. decât spre folosință cu chirie. Am cumpărat-o pentru că am considerat că este o
casă de patrimoniu și este emblematică, este o casă veche. S-a licitat pentru ea, nu s-a cumpărat chiar
atât de ușor.
Domnul consilier Pavel Cristian: trebuie renovată fațada, fiind și o clădire de patrimoniu
trebuie și anumite avize.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionescu Dan
Valentin declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

IONESCU DAN VALENTIN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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