ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 13.11.2019 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 14 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 3 lit. b, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 55880/07.11.2019 în baza Dispoziţiei nr. 841/07.11.2019.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Calciu Horațiu Titi propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
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 în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 230/06.11.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Adăpost câini comunitari în
municipiul Caracal» este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: în continuare consider că cea mai mare problemă a orașului nostru este cea
legată de câini de pe străzi. În anul 2016 când am venit era pe lista mea să facem un adăpost de câini
neștiind ce implică acest lucru. Un adăpost de câini costă undeva la 20 miliarde lei cu toate dotările,
bani foarte mulți, extraordinar de mulți. În tot timpul acesta nu am avut curajul să inițiez un astfel de
proiect încât din bugetul primăriei să meargă 20 de miliarde pentru câini, numai că ei fac rău, au
dovedit că în tot acest timp au făcut rău tuturor. Am găsit soluția în anul 2017 cu un contract, un
adăpost de câini foarte mare de lângă București, am semnat contractul, câteva luni de zile a mers, au
luat 300 de câinii, a venit doamna fost senator Cristiana Anghel și ne-a dat în judecată, a câștigat
pentru că noi primăria nu aveam dreptul legal să facem contract direct cu adăpostul de câini, aici este o
problemă de lege și aici parlamentarii noștri consider că nu au știut să umble la această lege, ar fi putut
foarte ușor să umble la legislație și să permită primăriilor ca să nu mai facă investiții pentru că
investițiile sunt pe banii oamenilor, să nu facă aceste investiții, făceai un contract cu adăpostul de câini
care oricum că este adăpostul primăriei, că este adăpostul unei alte persoane juridice p, procedura
pentru câini este aceeași. Eu o văd ca o complicație și sunt niște bani dați degeaba, când acești bani
puteau să meargă la școli, la spital, dar asta este nu avem ce face, am pierdut procesul pentru că această
treabă a fost dată către A.D.P.P. cu ceva ani în urmă. Însă nici ei nu au fost autorizați pentru acest lucru,
de aceea s-a pierdut mult timp, am așteptat să se schimbe legislația, am avut câteva intervenții pe acolo
și nu s-a putu face nimic, este o greșeală, sunt investiții aiurea ale primăriilor cu aceste adăposturi de
câini. Când am văzut că nu se rezolvă problema și dimpotrivă au mai adus și din alte părți în orașul
nostru de aceea suntem azi aici să votăm acest lucru, trecem la treabă, în iarna aceasta se va face acest
adăpost până la urmă. Nu am făcut până acum pentru că nu am vrut să îmi bat joc de 20 de miliarde de
lei, în continuare consider acest lucru dar nu există altă posibilitate. Îi rog pe cetățenii din orașul nostru
să nu-i mai încurajeze, să nu-i mai aducă de la țară, pentru că așa fac, au căței la țară și îi aduc pe lângă
școli, spitale, cantine, restaurante și ei cresc desigur. Oamenilor le este milă de ei și eu sunt un iubitor
de câini, am 3 câini acasă, dar pe stradă ei fac mari probleme.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnule primar, eu cu dumneavoastră am
discutat de foarte multe ori și în particular acest subiect, sincer să fiu, cred că bunele dumneavoastră
intenții, cred că lucrurile merg într-o direcție bună, dar trebuie să punem adevărul la locul lui, doamna
senator Anghel a câștigat procesul în instanță și știți că a fost atacat acel contract și de prefectura Olt și
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au câștigat în instanță pentru că acesta este adevărul datorită faptului că acum 4 ani în campania
electorală, pe repede înainte, noi am înființat un serviciu de ecarisaj, l-am dat A.D.P.P.-ului pe repede
înainte ca să ducem lumea în derivă, să îi fentăm puțin și am fentat, era campanie electorală. Acum ar
fi bine să se ducă până la capăt pentru că într-adevăr este o problemă a Caracalului, iar dumneavoastră
sunteți chemat ca administrator al acestui oraș să o rezolvați. Până la proba contrarie eu cred că
dumneavoastră aveți intenții bune, dar am intervenit pentru a spune adevărul pentru că nu doamna
senator Anghel a câștigat procesul pe o hibă legislativă ci a câștigat procesul pentru că noi am vrut să
fentăm, nu am avut nicio intenție ca să facem atunci și știți foarte bine consilierii care ați inițiat
proiectul, erați 11 consilieri P.S.D. care ați inițiat proiectul într-o ședință extraordinară în aprilie 2016,
am avut discuții aici, n-am avut nici buget, nu se putea face rectificare, știți discuția.
Domnul primar: eu nu eram atunci, asta am spus și eu, dacă noi nu am fi dat acest serviciu la
A.D.P.P., dacă nu îl înființam, dacă nu îl dam către ei pentru că ei nu au mers mai departe să se
autorizeze, pentru că, dacă se autorizau puteau face ei contract mai departe cu un adăpost și lucrurile
stăteau altfel. Asta a fost problema, iar eu, dumneavoastră suntem bine intenționați să rezolvăm această
problemă și așa o puteam rezolva pentru că în fiecare an cu 2-3 miliarde de lei am fi rezolvat problema
cu un adăpost, cum începusem cu cel de la Bragadiru, de aceea o invoc pe doamna senator pentru că
dânsa a oprit lucrurile. Că am dat A.D.P.P.-ului că nu am dat asta așa este, a fost important atunci dar
dânsa dacă nu făcea către justiție acest demers aveam și acum contract cu acel adăpost și cu siguranță
nu mai erau câini.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: atunci când triumfă legea este ok. Acum
domnule primar aveți hotărârea din aprilie 2016 mai mult ca sigur va trece și acest proiect și va deveni
hotărâre de consiliu, aveți toate pârghiile ca să rezolvați problema, vă dorim succes!
Domnul consilier Bățăgui Răzvan: domnul Ștefănescu îmi aduc aminte că atunci printre
consilierii P.S.D. care au propus înființarea serviciului, eu mi-am adus aminte și vă aduc aminte că am
propus înființarea unui adăpost, construirea unui adăpost și să găsim o locație undeva la ieșirea din
oraș deci nu am propus înființarea unui serviciu de ecarisaj ci construirea unui adăpost s-a propus în
aprilie 2016. Ce s-a înființat este altceva dar ce s-a propus a fost construirea unui adăpost.
Domnul primar: acest adăpost va funcționa spre Stoenești, la ieșirea din orașul nostru, după
sensul giratoriu, undeva pe 3600 mp unde a fost uzina de apă. Este o locație a primăriei, acolo avem
apă, canal, curent, atunci mai scurtăm puțin timpul pentru că inițial se alesese o altă locație spre
Radiolocație, era mult mai departe trebuia să ducem acolo foarte multe lucruri.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 231/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
«Reabilitare strada Țepeș Vodă» este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ilin Radu-Mihail: așa cum am atras atenția domnului director Cernat în
comisie, locuitorii după str. Țepeș Vodă doresc ca înainte de a se face lucrările legate de stradă să se
decolmateze canalul, pentru că există probleme mari și de multe ori le-a refulat apa din canale în
toalete.
Domnul primar: pe acolo au circulat mult timp mașini grele, cei de la C.A.O. au fost deja acolo,
au vizualizat câteva lucruri și cu siguranță așa vom face.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 232/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
«Modernizare strada Măceșului» este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul președinte de ședință: pe str. Măceșului și pe str. Torentului din câte știu nu avem
canalizare, cum putem să reabilităm aceste străzi?
Domnul primar: asta este o discuție veche, mereu o să fie discuții pro și contra, cei de la
C.A.O. încă nu au venit cu începerea lucrărilor, nu știu ce să facem până la urmă, am zis că asfaltăm,
dacă ei nu mai vin niciodată, ce facem? Străzile acelea nu mai pot rămâne așa, de aceea am luat această
hotărâre să nu mai ținem cont de lucrul acesta, cu toate că mult timp am ținut pentru că am tot sperat că
ei vor veni, ieri am vorbit cu directorul de la C.A.O. Slatina și mi-au spus că acum cu schimbarea
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guvernului pentru că era pregătit să se semneze contractul, probabil mai durează puțin până se
instalează și se derulează, în iarna aceasta o să fie licitația și sper să înceapă în primăvară această
investiție care este de 34 miliarde pentru orașul nostru.
Domnul consilier Bățăgui Răzvan: sunt obligați să refacă asfaltul.
Domnul Cernat Răzvan: pe străzile care se asfaltează, proiectantul a prevăzut rigole carosabile
în stânga, dreapta, fiind lățimea destul de mare a străzilor, care vor prelua apele pluviale.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu nu vreau să vă contrazic dar într-un
răspuns scris pe care eu îl am de la C.A.O. îmi spun că proiectul pe județul Olt care înseamnă două
sute și ceva de milioane de euro este în evaluare la Comisia Europeană care încă nu este înființată
nicidecum la semnare, așa mi-a scris mie.
Domnul primar: eu vă spun ce mi-a spus mie directorul companiei, erau în discuții aceste
lucruri.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnul consilier care este reprezentantul
nostru la C.A.O. poate să vină cu un răspuns oficial și clar pentru următoarea ședință.
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: domnul consilier eu fac parte din consiliul de
administrație al A.D.I. Oltul nu din consiliul de administrație al C.A.O. și nu am participat la nicio
ședință a acestei companii.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnul consilier îmi cer scuze, așa este
cum spuneți dumneavoastră însă cu atât mai bine pentru că noi am mandatat A.D.I. Oltul să cesioneze
fără licitație serviciul public de apă și canalizare ale C.A.O., deci puteți să aduceți informații și de la
A.D.I. Oltul.
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: în momentul când voi participa la ședințele A.D.I. Oltul
o să vă aduc și răspunsul.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: noi am avut obligația să dăm un
reprezentant acolo iar dumneavoastră aveți obligația să participați la ședințele consiliului de
administrație.
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: în momentul când voi fi convocat voi participa la
ședințele A.D.I. Oltul o să vă aduc și răspunsul.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 233/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare strada Torentului» 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 14 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 234/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
”Modernizare strada Viilor” 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 14 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 235/06.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr.
154/31.10.2019 privind închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei
termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului
public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei
Stații de Bază pentru telefonie mobilă este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Domnul primar: am venit cu acest proiect din mai multe considerente, în primă fază nu am fost
de acord gândidu-mă că este vorba de o antenă mai lungă pentru că tot împreună cu dumneavoastră
sper la anul să facem o stație, un heliport lângă ambulanță ca lucrurile să se desfășoare cât mai rapid și
mă gândeam că încurcă, apropo de aterizarea elicopterului dar au venit și au spus că aceste antene sunt
foarte micuțe și sunt la nivelul coșului de fum dimpotrivă îmbunătățește telefonia pentru ambulanță,
spital.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: de ce aici am fixat un preț minim 40 de lei și în partea
cealaltă la C.A.O. 2 lei, haideți să le facem cu aceeași măsură.
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Domnul primar: putem avea tot felul de discuții aici, dar nu mi se pare corect să reproșați
celorlalți lucruri, am discutat despre acest lucru, haideți să trecem în etapa următoare că dacă o să
pierdem timpul de ce acolo este așa și dincolo este așa nu o să ne mai înțelegem niciodată, mie mi se
par niște reproșuri sau niște scuze care nu își găsesc locul aici, am discutat data trecută de ce este prețul
așa.
Domnul secretar: la întrebarea domnului consilier pot să răspund eu, prețul de 40 lei mp/lună
este conform hotărârii aprobate de dumneavoastră cu privire la stabilirea prețului de închiriere a
spațiilor aparținând domeniului public și privat în decembrie anul trecut. Conform Codului
Administrativ această chirie va trebui aprobată expres și în hotărârea prin care se aprobă închirierea.
Luna trecută s-a aprobat această închiriere și s-a omis să se treacă prețul, valoarea chiriei, iar aceasta
este cea stabilită anul trecut. În raport cu C.A.O. am spus în ședința trecută și am explicat de ce era
acea valoare și s-a modificat.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 237/07.11.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal și modificarea listei de investiții pe anul 2019 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 14 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Calciu Titi
Horațiu declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CALCIU TITI HORAȚIU

RĂDESCU VIOREL EMIL
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