ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.08.2019 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 toți cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 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. 41553/26.08.2019 în baza Dispoziţiei nr. 553/26.08.2019.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
31.07.2019 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.08.2019, acestea fiind votat în
unanimitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: să se consemneze în procesul verbal al
ședinței ordinare din data de 31.07.2019 că m-am abținut și de la deliberări la proiectul nr.
133/19.07.2019.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind
aprobată cu 16 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Validarea mandatelor de consilieri locali pentru domnul Ilin Radu Mihail, domnul Bușică
Alexandru și domnul Nicolae Iulian Ninel, membrii PSD.
Domnul consilier Pavel Cristian: în Ordinul din 14.08.2019 scrie că încetează mandatul din
data de 22.07.2019, deci în perioada asta el a stat în funcție.
Domnul secretar: da, pentru că nu i s-a comunicat documentul, deci Ordinul Prefectului
respectă textul de lege din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ unde spune că de drept încetează
mandatul de consilier local al consilierului care a fost exclus din partid de la data comunicării de către
organizația județeană a partidului respectiv către instituția prefectului, asta înseamnă că adresa P.S.D. ului este pe data de 22.07.2019.
Domnul consilier Pavel Cristian: și ea produce efecte pentru viitor.
Domnul secretar: întrebarea asta am avut-o și eu.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: prezintă Procesul – Verbal al Comisiei de validare a
Consiliului local al municipiului Caracal prin care au fost propuși în calitatea de consilieri locali
domnii Ilin Radu Mihail, Bușică Alexandru și domnul Nicolae Iulian Ninel.
Supusă la vot, validarea propunerii P.S.D. – Organizația Județeană Olt pentru funcția de
consilier local a domnului Ilin Radu Mihail, a fost aprobată cu 16 voturi pentru.
Supusă la vot, validarea propunerii P.S.D. – Organizația Județeană Olt pentru funcția de
consilier local a domnului Bușică Alexandru, a fost aprobată cu 16 voturi pentru.
Supusă la vot, validarea propunerii P.S.D. – Organizația Județeană Olt pentru funcția de
consilier local a domnului Nicolae Iulian Ninel, a fost aprobată cu 16 voturi pentru.
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.06.2016, privind stabilirea şi
organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
Domnul secretar: face precizări cu privire la comisiile de specialitate ale consiliului local din
care au făcut parte foștii consilieri locali.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: face următoarele propuneri:
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- domnul Ilin Radu Mihail: Comisia pentru activităţi economico-financiară și Comisia pentru
activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism;
- domnul Bușică Alexandru: Comisia pentru activităţi economico-financiară și Comisia pentru
activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism;
- domnul Nicolae Iulian Ninel: Comisia pentru activităţi economico-financiară și Comisia
pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie şi protecţia copiilor.
Supusă la vot, modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016, a fost aprobată cu 16
voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2019 referitor la alegerea Viceprimarului municipiului
Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul consilier Vîrban Titu: propun pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier
Ionescu Dan Valentin.
Doamna consilier Popescu Luminița: propun pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier
Pavel Cristian din partea P.N.L.
Domnul primar: consider că este momentul să spun și eu câteva lucruri, poate că unii le știu
poate alții nu le știu, într-adevăr sunt două propuneri bune, sunt doi oameni serioși și o să rămână la
latitudinea dumneavoastră să alegeți, pe de altă parte vreau să vă spun că în administrația locală în
afară de faptul că este o treabă serioasă este o muncă foarte grea, este foarte greu să formezi echipe cu
care să poți lucra și de aceea vreau să vă spun pentru cei care poate nu au știut ori s-au gândit la
altceva, mie îmi pare rău că nu s-a putut face echipă cu fostul viceprimar și vă rog să mă credeți că am
în minte aceeași poză a viceprimarului care stătea numai în aceeași poziție în scaunul acela, spun asta
pentru că viitorul viceprimar indiferent care ar fi el să știe să nu mai procedeze în felul acesta. Nu
participa la ședințele mele, avem o ședință mare lunea cu toți șefii, el nu participa, dat totuși își dădea
cu părerea pe Facebook, despre lucrurile care se discutau în ședință, nu era interesat decât de imaginea
proprie și se interesa la tehnic și unde era câte o lucrare se ducea și făcea două poze și le punea pe
Facebook și multe alte lucruri despre care nu vreau să vorbesc, adică un om interesat doar de funcție,
nu, în primărie este o muncă grea, este nevoie de un viceprimar serios care să își facă treaba,
dumneavoastră știți că într-o instituție nu este meritul doar al directorului, acolo se formează echipe cu
care să poți lucra, când nu este formată o echipă nici munca nu este pe măsură, cum și dumneavoastră
știți foarte bine că am participat împreună la atâtea ședințe de consiliu local iar problemele orașului leam rezolvat aici, deci suntem o echipă, oamenii care nu știu să lucreze în echipă tot timpul dispar, așa
s-a întâmplat și cu fostul viceprimar. Un om care s-a supraevaluat și nu s-a gândit că această funcție de
viceprimar este o funcție serioasă și trebuie să fii în contact cu oamenii mereu, nu pe Facebook ci pur
și simplu față în față să poți să dovedești și tu că poți să depui toate eforturile, de aceea aș vrea ca
viitorul viceprimar să gândească și să facă altfel. Sper ca până la finalul mandatului meu și al
dumneavoastră să nu mai fie modificări nici în schema noastră administrativă și mai ales în consiliul
local pentru că orice muncă nouă pentru oricine până îți intri puțin în ritm durează. Și eu am fost în
această situație în sensul că am venit de la spital în postul de primar, până le înveți și până vezi cum
stau lucrurile și ce hotărâri să iei, durează. Un om pus într-o funcție asta nu înseamnă că de a doua zi el
are un randament maxim. Eu spun că împreună cu dumneavoastră și cu noul viceprimar vom găsi
soluții pentru rezolvarea problemelor din oraș.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 6
voturi împotrivă.
Domnul primar: și eu vreau să îl felicit și mă bucur pentru această alegere, eu sper că vom
face o echipă bună și dânsul fiind și liderul de grup al P.S.D.-ului. Pe de altă parte eu consider că este și
un om cu experiență pe care a cumulat-o în decursul anilor și cu siguranță se va regăsi în proiectele
noastre. Felicitări!
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: mulțumesc pentru încrederea acordată și de câte ori
aveți nevoie puteți să veniți la mine indiferent de apartenența politică, sper ca împreună cu domnul
primar să facem ca orașul nostru să arate multe mai bine decât acum.
Domnul primar: eu aș pune o clauză aici și îmi pare rău dacă aveți Facebook pe telefon vă rog
să îl ștergeți pentru că avem o experiență proastă cu fostul viceprimar.
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4.Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a
imobilelor teren si cladiri cu destinatia de locuinte care aparțin fondului locativ al municipiului
Caracal, situate în Caracal, Calea Bucuresti, nr 10, jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Tremurici
Ion este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: vă spun un lucru de principiu pe care în general l-am respectat. Acolo unde
oamenii stau de 20-30 de ani în aceste case sunt de acord ca ei să le poată cumpăra pentru că ne este și
nouă să le întreținem din banii primăriei.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2019 referitor la prelungirea contractelor de concesiune ce
au ca obiect spaţii în care funcţionează cabinetele medicale ale unor medici de familie, situate în
imobilul din str. Intrarea Muzeului, nr. 19A, ce aparţin 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, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr.
33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public
al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o
construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial este prezentat de domnul consilier Cernat
Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: noi de anul acesta nu neapărat că am dat mai multă atenție parcului, ne
mândrim cu el, cu teatrul, însă doar anul acesta am reușit să facem ceva prin parc și eu spun că în
primăvara următoare vom termina lucrarea ca și ansamblu. Pe de altă parte vreau să spun despre
închirierea acestui spațiu, poate că ar fi trebuit să mai existe încă unul, două astfel de spații pentru că
acesta a fost închis anul acesta aproape tot anul, acolo sunt mămici cu copii care au nevoie de apă, o
înghețată, baloane, etc. Chiar trebuie să ne gândim la lucrul acesta și în ședințele următoare să găsim și
alte soluții pentru parc. Oarecum nu neapărat că a fost conservat până acum, noi am tot sperat că cei de
la fondurile europene vor găsi proiecte pe fonduri europene pentru parc însă nu am găsit și atunci toate
modificările, toate rearanjările, toate reparațiile la parc sunt făcute din bugetul primăriei. Eu sper ca
până în toamnă sau în luna octombrie să finalizăm. S-a făcut decolmatarea și se lucrează la malurile
lacului dacă o să avem timp și banii necesari să refacem și aleile care au fost stricate odată cu
decolmatarea.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr.
61/24.07.2015 ce are ca obiect închiriere spaţiu comercial nr. 1, în suprafaţă totală de 30.81 mp (15,21
mp spaţiu de vânzare şi 15.60 mp spaţiu de depozitare), ce aparţine domeniului privat al municipiului
Caracal, situat în str. Mihai Eminescu nr. 20A 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 19 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2019 referitor la premierea elevilor care au obținut nota 10
în urma susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2019 și care
au fost școlarizați în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Caracal este prezentat de domnul
consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul primar: sigur că pentru acești elevi de nota 10 poate nu găsești niciodată sume care să
reflecte munca și activitatea lor, însă eu vreau să le aduc aminte părinților să frecventeze Centrul de
Excelență din orașul nostru, el de asta a fost creat ca în acest centru copii care vor să fie de nota 10 să
fie copii care ne fac cinste orașului nostru și care merg la diferite olimpiade naționale și internaționale
mi-aș dori foarte mult să se regăsească și Centrul de excelență și mai fac încă un apel către conducerea
Centrului de excelență să-și găsească profesorii potriviți încât acești copii să vină către dânșii pentru că
este foarte important acest lucru, deci noi plătim în jur de 250.000.000 lei bani vechi, lunar, către
Centrul de excelență, gândiți-vă că la 4 luni asta înseamnă un miliard, deci investiție care o facem
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pentru viitorul orașului nostru, pentru copii orașului nostru. De câte ori o să am ocazia o să aduc
aminte despre lucrul acesta și despre faptul că primăria împreună cu consiliul local dau acești bani
către Centrul de excelență. Eu mi-aș dori chiar să fie un Centru de excelență cu care să ne mândrim.
Domnul președinte de ședință: îi felicităm pe copii și pe profesorii care i-au pregătit și școlile
care s-au remarcat în această activitate extraordinară, știu că Aparatul de Specialitate al Primarului
lucrează acum pentru elaborarea metodologia pentru acordarea burselor sociale și de merit.
Doamna consilier Popescu Luminița: mă bucur că ați amintit de acest subiect, bineînțeles că
vom susține orice inițiativă care premiază performanța elevilor. Am o întrebare legată de acordarea
burselor pe care le-a menționat domnul președinte de ședință, în urmă cu un an și o să vă reamintesc de
fiecare dată până când se vor lua măsuri pe subiectul acesta, în urmă cu un an și ceva v-am depus o
solicitare prin care v-am rugat să spuneți compartimentelor de specialitate identificarea elevilor
beneficiari de burse de merit, de performanță, de studiu și sociale până în acest moment singurul
demers a fost o solicitare adresată școlilor de identificare a elevilor beneficiari ai acestor burse și atât.
S-a motivat în fel și chip că nu există fonduri deși din noiembrie anul trecut am înțeles că banii vin cu
destinație specială pentru aceste burse?
Domnul primar: într-adevăr suntem un oraș care nu dispunem de un buget extrem de favorabil
însă cu siguranță vom găsi soluții să facem aceste premieri ale elevilor, de aceea spun că și centrul de
excelență este tot un fel de ajutor pentru elevi și pentru familiile acestora. Sunt bani pe care primăria
împreună cu consiliul local dau acești bani lunar pentru copii de excepție.
Domnul Tudor Cătălin: așa cum am precizat și în ședințele anterioare aceste sume de bani se
alocă în funcție de alocările bugetare. La momentul în care dumneavoastră ați făcut solicitarea se știe
destul de bine că nu existau criterii aprobate în consiliile de administrație deși la momentul acela s-au
făcut solicitări la unitățile de învățământ, știți destul de bine că au fost înaintate de către două sau trei
centre financiare, adresele au fost redirecționate către direcția economică iar la momentul acela
probabil că nu au identificat surse în bugetul local care pot fi alocate cu această destinație. Situația se
cunoștea destul de bine, în luna ianuarie a apărut acea modificare a Legii nr. 1/2011 care obliga efectiv
consiliile locale să acorde aceste burse stabilind totodată obligativitatea ca și cuantum minim să fie
aprobat prin hotărâre a guvernului. În momentul de față acest proiect de hotărâre de guvern a fost în
dezbatere publică, a ieșit din această fază acum, urmează a fi dezbătut în următoarea ședință a
guvernului cu privire la cuantumul minim, vom fundamenta în funcție de solicitările unităților de
învățământ cuantumul, probabil vom merge pe minim, va fi o sumă foarte mare asupra bugetului local,
în continuare așteptăm criteriile specifice de la consiliile de administrație ale unităților de învățământ.
Domnul primar: aș vrea să fac o solicitare către școli, către directori și către consiliile de
administrație ale unităților de învățământ să încercăm să punem un prag puțin mai sus pentru că în
momentul în care pragul este mic nu o să putem avea posibilitatea să facem aceste plăți.
Doamna consilier Popescu Luminița: noi am stabilit deja, nu știu de ce domnii directori
prezenți aici la ședință nu cunosc acest aspect. Vreau să menționez apropo de implicare, m-aș fi
așteptat la mai mult interes din partea tuturor școlilor și a domnilor directori, într-adevăr cum a spus
domnul director Tudor numai 3 unități școlare au fost interesate, aici nu mai discut aspectul acesta.
Legat de imposibilitatea acordării acestor burse, sunt curioasă cum acordă Corabia, cum acordă Slatina
și celelalte județe, Doljul? Probabil ar trebui să stați de vorbă și să luăm și noi exemplul lor, există o
portiță legală pe care trebuie să o folosim.
Domnul președinte de ședință: știu eu adresa, sunt decât 3 centre mari care au dat. Media de
bursă socială este de la 7,50, suma va fi foarte mare pentru buget, probabil școlile nu au dat noile
criterii însă unele criterii date de școli nu pot să încalce metodologia de acordare a burselor care obligă
școlile să dea de la 7,50 indiferent dacă este caz social sau de merit. Deci așteptăm să vedem alocarea
bugetară din ședința de guvern și după aceea se va da hotărâre de consiliu. Revenim la proiectul de
astăzi privind premierea elevilor, țin să îi felicit încă o dată pe profesori și pe elevi.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului
local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 – 2020 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 consilier Ionescu Dan Valentin: propun ca în locul consilierilor demisionați să intre
următorii consilieri, astfel:
- în locul domnului Prună Toma să intre domnul Bușică Alexandru la Liceul Tehnologic
Constantin Filipescu;
- în locul domnului Conea Cristian să intre doamna Niță Carmen la Liceul Teoretic Ioniță
Asan;
- în locul domnului Bățăgui Răzvan să intre domnul Ilin Radu la Liceul Tehnologic Dimitrie
Petrescu;
- în locul domnului Ionescu Dan Valentin să intre domnul Bățăgui Răzvan la Liceul Tehnologic
Matei Basarab.
Domnul consilier Pavel Cristian: noi păstrăm propunerile cu excepția Liceului Teoretic Ioniță
Asan unde vrem să fie doamna Popescu Luminița în locul doamnei Tomescu Niculina
Supuse la vot, propunerile au fost aprobate în unanimitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 171/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului
local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 –
2020 este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin:
- la Liceul Teoretic Mihai Viteazul propun ca în locul doamnei Niță Carmen să fie doamna
Bulză Daniela;
- la Liceul Tehnologic Constantin Filipescu propun ca în locul doamnei Popa Cornelia să fie
doamna Bojan Elena.
Domnul consilier Pavel Cristian: noi ne menținem aceleași propuneri de anul trecut.
Supuse la vot, propunerile au fost aprobate în unanimitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 172/26.08.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară
al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2019 este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: vreau să vă spun că până la sfârșitul anului tot o să avem discuții legate de
execuția bugetară pentru că ne-am așteptat la altceva și nu a fost, acum să vedem și în ce măsură putem
să recuperăm acești bani. O să fie rectificări succesive.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 173/26.08.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare
nr.41374/26.08.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 11.658 mp, situat în
Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: am mai vorbit despre acest lucru, v-am spus ce destinație o să-i dăm acestui
teren apropo de toate mașinile de 3,5 tone să poată fi parcate acolo, să găsim o modalitate de
organizare încât să existe un paznic zi și noapte, tot pe acest teren să punem rablele din oraș care
creează probleme, o să fie cheltuială pentru că trebuie refăcute și gardurile care au fost furate în timp și
trebuie să le refacem și eu sper să și negociem apropo de valoarea terenului însă mi-aș dori să nu îl
pirdem pentru că el va regla, dacă ducem la bun sfârșit așa cum ne-am gândit, parcarea mașinilor mai
mari de 3,5 tone din orașul nostru și pe sume mici adică deținătorii de mașini de 3,5 tone vor putea
parca mașinile acolo.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu particip la deliberări și nu îmi exercit
dreptul de vot.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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13.Proiect de hotărâre nr. 174/26.08.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 3
la HCL nr. 103/2017 – 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.
Domnul primar: pentru că așa s-au derulat lucrurile și în acest moment nu avem un contract
ferm cu o firmă de pază și eu vreau să vă propun completarea statului de funcții cu încă 3 posturi de
paznic. Acest lucru ne poate ajuta și în măsura în care nu vom duce la bun sfârșit semnarea contractului
cu o firmă de pază să putem să asigurăm paza pentru aceste clădiri în care funcționăm.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
14.Proiect de hotărâre nr. 175/26.08.2019 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului
teren și construcții, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul
municipiului Caracal, strada Anton Pann nr. 7 și identificat prin număr cadastral 55749 este prezentat
de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul primar: se dorește această dezmembrare pentru că se dorește să se facă un bazin de
înot acoperit sper să reușim să ducem proiectul până la capăt și aveam nevoie de această dezmembrare.
Acolo în acest moment funcționează C.A.O.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2019 referitor la aprobarea listei definitive a solicitanţilor
care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul
Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în
soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019 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 19 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 177/28.08.2019 referitor la aprobarea studiului de oportunitate cu
privire la iniţierea procedurii de concesionare a terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului
Caracal, în suprafaţă de 58.00 mp, situat în Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt 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 14 voturi pentru și 5 abținere
(CHIȚU GHEORGHE, PAVEL CRISTIAN, POPESCU LUMINIȚA, CALCIU HORAȚIU,
ȘERBAN IONUȚ).
3.Proiect de hotărâre nr. 179/28.08.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind
patrimoniul public al 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: aceasta este o treabă laborioasă, faptul că ani și ani de zile, primăria orașului
nostru nu a avut un compartiment, un serviciu, o direcție de patrimoniu, eu cred că a creat mari
probleme în timp, în sensul că al un moment dat de asta nu au fost proiecte pe fonduri europene
neștiind exact care este patrimoniul orașului nostru. Atunci a trebuit să luăm toate aceste lucruri la
mână, să facem cărți funciare, este o treabă laborioasă care se face în timp, nu se face de azi pe mâine,
de aceea în momentul acesta avem ceva proiecte pe fonduri europene pentru că sunt făcute cărți
funciare la diverse locații, nu poți face proiecte pe fonduri europene dacă nu ai carte funciară.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 180/28.08.2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în
municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918» este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: la curet au contoare separat, fiecare încăpere?
Domnul primar: pentru noi este foarte important să putem să-i mutăm pe cei din str. Negru
Vodă.
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Domnul consilier Chițu Gheorghe: am înțeles asta, dar problema era ...
Domnul primar: nu o să plătim noi.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: dacă am plătit până acum, probabil că o să ...
Domnul primar: s-a plătit, a fost o proastă organizare, încercăm și noi ușor, ușor, ușor să ...
Domnul consilier Chițu Gheorghe: în momentul în care nu are contoar fiecare în parte la
curentul pe imobil ...
Domnul primar: nu ne mai permitem să plătim pentru alții. Este o proastă gândire, oamenii își
doresc acest lucru pentru că ani și ani de zile le-a plătit statul, le-a plătit primăria și consiliul local o
parte din cheltuieli, nu se mai poate.
Domnul consilier Chițu Gheorghe: dar modul cum este gândit cu două centrale pe ... și dacă
fiecare etaj .... dacă este gândit tot la fel ca curentul electic nu veți putea niciodată să mișcați.
Domnul primar: prin mandatul meu la primărie s-a clarificat asta.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 181/29.08.2019 referitor la completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.
68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a
numărului locurilor de așteptare a clienților este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: mă văd nevoit să vă spun ce raționament am avut când v-am propus crearea
acestor două locuri de parcare de fapt mi-aș fi dorit să fie 3 locuri dar poliția a venit cu niște reguli ale
dânșilor și pe bună dreptate și nu o să fie decât două. Am zis că aici în vecinătatea noastră unde începe
parcul imediat după barul acela, ați văzut, s-a refăcut trotuarul pe la colț pe la Intim, pe la
Cinematograful Central și este un mic intrând cu o diferență de 70-80 cm pe o lungime de vreo 15 și
am zis că este oportun formarea unei stații de taxi, am zis că mai sunt bătrâni care vin în parc sau care
pleacă din parc și stau în alte zone mai îndepărtate față de parc, este o zonă din centru cu adresabilitate
de la Hotel Romula din zona aceasta de centru și atunci de aceea există această oportunitate de a face
această stație de taxi, iar pe această cale eu vreau să informez pe cei care conduc sau administrează
aceste firme de taxi să discute cu cei care prestează aceste servicii iar acolo unde scrie taxi 3 taxi 10,
taxi 1 chiar, să respecte acest lucru, pentru că nu degeaba sunt scrise, pentru că de regulă se formează o
coadă interminabilă și deranjează pe ceilalți participanți la trafic. Am discutat și cu poliția, nu vrem să
îi amendeze dar și ei trebuie să înțeleagă că dacă scrie taxi 2 a treia mașină nu are ce căuta acolo. Să
încercăm și noi să fim civilizați încât să nu se creeze un haos sau să deranjăm pe cei care intră în alte
locații. A mai fost o discuție cu poliția cu cei de la serviciul circulație iar dânșii au venit cu propunerea
să vedem pentru o perioadă de timp dacă nu cumva se fluidizează mai bine traficul pe sensul unic de la
piață către H.C.C. să îl facem invers. Eu am spus să nu îl facem printr-o hotărâre de consiliu direct și
să încercăm pe o perioadă să vedem cum este mai bine. Dacă este mai bine vom face așa dacă nu o să
revenim la starea inițială. Ei sunt profesioniștii, au venit cu această propunere noi încercăm să fim
democrați și până la urmă nu deranjează pe nimeni, o perioadă va fi un echipaj acolo care să ajute și să
vedem cum se fluidizează traficul. Pentru că sunt multe mașini unde am pus noi sensul giratoriu
provizoriu la biserică se aglomerează foarte tare.
Domnul consilier Ilin Radu-Mihail: eu v-aș propune, în marile orașe deja se vorbește de harta
de mobilitate deci ar trebui lucrată deja la primărie harta de mobilitate iar pe lângă aceste stații de taxi
vă propun înființarea și de maxi-taxi în oraș, sunt oameni care vin în oraș și este necesar ca să facă
acest transport, mai ales boldul are nevoie de transport spre centru.
Domnul primar: și noi ne-am gândit la acest lucru dar am luat în calcul să facem acest lucru cu
mașini cumpărate de noi, însă ne-am dat seama că investiția este una destul de mare, sunt lucruri care
nu le-am rezolvat cu câinii, atunci să încercăm să dăm către operatorii de mașini, să concesionăm și să
poată face acest serviciu contra unei sume, este o idee foarte bună.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: uitându-mă și trecând pe aici pe str. Victoriei, prin
față pe la Clubul Copiilor, nu înțeleg de ce nu mărim noi parcări la 45 de grade printre gingobiloba pe
partea dreaptă când vii dinspre central pentru că scoarul acela care se zice că este spațiu verde este tot
timpul plin de mașini, tot timpul sunt șleauri, bălți și se parchează și pe stânga și pe dreapta și așa
obligăm oamenii să parcheze pe o singură parte.
Domnul primar: și noi ne-am gândit să facem acest lucru, însă face parte dintr-un proiect cu
esplanada și așteptăm să vedem dacă va fi definitiv, avem un punctaj foarte mare și avem șanse să îl
obținem pentru că în acest proiect mare intră esplanada din fața primăriei, din fața Casei Armatei chiar
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până la C.E.Z., construirea unei toalete publice mai mare pe lângă magazinul central și lărgirea a ceea
ce spuneați dumneavoastră face parte din acest proiect, să rămână două benzi pe același sens, ca să nu
mai băgăm bani pentru că avem acest proiect care mare. Vreau să vă anunț că în 10 zile avem
promisiunea că în zona de la biserică la grădinița pe unde stă Firică vom lărgi strada stânga, dreapta,
acolo este un sens giratoriu și acolo este o zonă cu probleme.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
15 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul președinte de ședință: stadiul camerelor de supraveghere?
Domnul primar: vă spun un scurt istoric al proiectului nostru, este un lucru pe care ni l-am
propus din anul 2017 care costă ceva bani pentru că am vrut ca aceste camere și punerea lor în
funcțiune să fie de calitate și era vorba de montarea a 50 de camere în zonele cele mai importante ale
orașului. Ele au fost comandate în decembrie și în tot acest timp nu s-a găsit resursa financiară. Aceste
camere sunt foarte oportune, la fel cu intrările și cu ieșirile din oraș, cu zonele unde se depozitează
gunoaiele, acum suntem în perioada de a face lucrul acesta.
Domnul Cristian Popescu: săptămâna viitoare vom primi studiul de fezabilitate privind
amplasarea camerelor și locația unde ele vor fi stocate urmând ca după analizarea costurilor să facem o
rectificare a listei de investiții pentru anul 2019 în care vom prinde și această investiție.
Domnul primar: sunt oameni care văd treaba asta foarte ușoară și nu știu cum au calculat, să
știți că nu este deloc așa, pentru că nu este vorba doar să pui niște camere, costă ceva bani montarea lor
pentru că este o fibră specială, stâlpii, costurile în sine de montaj și am zis să facem un lucru de
calitate.
Domnul secretar: face precizări cu privire la adresa Instituției Prefectului referitoare la stația de
taxi amplasată pe Bld. A. Caracalla, este vorba de stația din față de la magazinul XXL.
Domnul primar: eu am fost unul care am fost de acord să mutăm stația de taxi, de fapt era
stația care funcționa în fața pieței și tot poliția ne-a spus că nu este bine să o menținem aici pentru că
cei care vin odată trec linia continua iar pe de altă parte când este să facă două trei manevre încurcă și
se pierde timp și atunci noi am zis că rezolvăm mai multe probleme mutând stația în sensul că erau
mașinile de marfă din fața magazinului care erau trase perpendicular și un pic oblig și fiind mașini
mari nu vedeai semaforul, dintr-o dată s-a rezolvat această problemă. Pentru cei care vor să aibă o
liniște deplină de ce și-au cumpărat case în centru? În centru se știe foarte bine că este trafic, eu nu am
nimic cu acei oameni din punctul lor de vedere poate fi în regulă, dar să iei această problemă să o muți
peste stradă, muți problema. Este nevoie de o stație de taxi în apropierea pieței și noi am considerat
împreună cu dumneavoastră prin hotărâre de consiliu local că este zona cea mai potrivită să o
menținem. Dacă duci o stație de taxi de 6-7 locuri departe, ce face un bătrân care face cumpărăturile la
piață trebuie să fie în proximitatea pieței. Îmi pare rău pentru acest lucru. Putem face altceva, putem
vorbi cu cei de la firma de taxi să mențină o ordine și o disciplină. Nu putem muta această stație taxi,
ea funcționează foarte bine acolo.
Domnul consilier Ilin Radu-Mihail: pentru a descongestiona partea de piață nu ar trebuie să ne
gândim să facem o altă piață?
Domnul primar: noi am luat în calcul acest lucru dar mi s-a părut mult mai potrivit să o mărim
pe aceasta și nu există altă soluție pentru că aceea este locația, eu zic să încercăm să luăm acel teren
din spate de la semințe.
Domnul consilier Ilin Radu-Mihail: da, dar a doua piață care era gândirea, noi trebuie să
obținem niște bani în plus față de banii din taxe și impozite și atunci singurul lucrul care ar putea să
ajute bugetul ar putea fi această formă de a dezvolta foarte mult partea de târguri și piețe, este o sursă
extraordinară de venituri și atragerea comunelor din jur de a veni cu mai multe legume și zarzavaturi în
oraș, chiar dumneavoastră să colaborați cu primarii comunelor din jur și să acordați un stand special
pentru fiecare comună ca să aducă produsele aici în oraș.
Domnul primar: sunt de acord cu dumneavoastră, de aceea am ținut ca piața să țină de primărie.
Domnul consilier Calciu Horațiu: eu cred că a fost o greșeală mutarea zilei târgului sâmbăta
pentru că s-a suprapus cu un mare târg din județul nostru ori la noi era recunoscut tâgul de lunea.
Domnul primar: așa vom face, vom repune târgul în ziua de luni dar până să ajungem acolo
trebuie să facem o reorganizare a târgului pentru că sunt depozitate niște lucruri acolo, magaziile sunt
aprope căzute, în această toamnă nu, dar începând de la primăvară o să putem facem lucrul acesta.
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Domnul secretar: supun atenției dumneavoastră viitorul președinte de ședință conform
regulamentului, este domnul Bușică Alexandru, propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bățăgui
Costel Răzvan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

BĂȚĂGUI COSTEL RĂZVAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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