ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.07.2019 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 17 consilieri locali din 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. 36424/19.07.2019 în baza Dispoziţiei nr. 498/19.07.2019.
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
28.06.2019, acesta fiind votat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar: înainte de a da citire ordinei de zi, vreau să îmi exprim regretul față de
evenimentele petrecute în orașul nostru, îmi pare rău că trăim această dramă, eu zic că trăim într-un
oraș liniștit, iar astfel de evenimente dau peste cap cursul normal al lucrurilor. M-am sfătuit cu
secretarul pentru că inițial am vrut să ținem câteva zile de doliu însă până nu avem un răspuns din
partea instituțiilor care se ocupă de acest caz am zis să nu facem acest lucru și să așteptăm un răspuns
clar.
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 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 125/19.07.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară
al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2019 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 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 126/19.07.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca
obiect imobil teren intravilan ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal având nr. cadastral
55662, în suprafață de 46 mp, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă (nr. 9A), la Nord de bl. G4, jud. Olt
este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 127/19.07.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind
patrimoniul privat al UAT Municipiul Caracal este prezentat de domnii consilieri Ionescu Dan Valentin
și Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 128/19.07.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.595 lei pentru anul 2019 este prezentat de
domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: am să încep printr-o întrebare. Avem
reprezentant în A.D.I. OLT-ECO?
Domnul secretar: din câte știu eu, da, dar nu știu cine este.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: întrebarea mea este: este normal să dăm
aceste cotizații și să nu primim nimic în schimb? Atunci când ești membru într-o asociație și cotizezi
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trebuie să primești un beneficiu. Am întrebat cine este reprezentantul nostru, ce beneficii a avut U.A.T.
Caracal fiindcă este membră a acestei asociații și plătește o cotizație anuală, probabil din anul 2004.
Discuții am avut și în alte dăți când tot așa ni s-a propus să dăm acești bani, eu știu că U.A.T. Caracal
este foarte des amendată de Garda de Mediu pentru .... adică dacă suntem amendați o dată pe an este
foarte des din punctul meu de vedere.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă
(ȘTEFĂNESCU SMARANDACHE NICULAE) și o abținere (CHIȚU GHEORGHE).
5.Proiect de hotărâre nr. 106/13.06.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism
Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării
investiţiei „Extindere locuința parter pe Intrarea Noua nr.12, municipiul Caracal, județul Olt”,
investitor Stan Noni este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 129/19.07.2019 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor imobile - terenuri cu destinația
garaj auto este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 130/19.07.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe, respectiv, modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa la H.C.L. nr. 150/29.11.2018 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 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 131/19.07.2019 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.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 132/19.07.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în
cuprinsul prevederilor H.C.L. Caracal nr. 81/28.06.2019 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 17 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 133/19.07.2019 referitor la acordul de principiul privind demararea
procedurilor necesare cumpărării terenului 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
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu îmi exercit dreptul de vot.
Domnul primar: aici se vrea să se ducă mașinile de peste 3 tone din oraș și să vedem sub ce
formă se poate organiza o parcare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 134/19.07.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr.
36398/19.07.2019 formulată de domnul Fieraru Sorinel Gigi este prezentat de domnul consilier Vîrban
Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: am în față contractul de închiriere al domnului Fieraru
Sorinel Gigi și aici la obligațiile proprietarului nu se prevede să facă îmbunătățiri, spune se ia măsuri
pentru repararea și întreținerea în stare de siguranță, deci apartamentul era în stare de funcționare, nu
era devastat, nu era ..... un proces verbal de constatare și atunci era altă situație. Deci noi nu putem
acum să scădem din costul apartamentului așa cum a rezultat din raportul de evaluare, mâine, poimâine
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o să vină și cu electrocasnicele, cu mobila și cu nu știu mai ce. Iar privitor la vânzarea în rate în lege nu
scrie în 25 de ani, scrie până la 25 de ani. Deci 10 ani cât a fost trecut eu zic că este un termen
rezonabil.
Domnul primar: este o procedură standard de evaluare, asta am folosit-o și noi.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: dar eu am spus și atunci că un apartament mai mic
care a fost evaluat anul trecut în Dr. Marinescu și avea treizeci și ceva de metri și acesta are cincizeci și
ceva de metri, acela a fost evaluat la 130.000 lei și acesta la 90.000 lei, pe gratis nu putem să dăm.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru, un
vot împotrivă și un vot nul.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 135/31.07.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul președinte de ședință: la prima rectificare pe lista de investiții să fie prinsă și achiziția
unui sistem integrat de camere video pentru întreg orașul.
Domnul primar: au fost cumpărate la începutul anului aceste camere dar procedura de montare
a lor depășea limita minimă și atunci a trebuit să facem acest lucru prin procedură de licitație, sigur că
este nevoie de acest sistem de camere video pentru că el reglează foarte multe lucruri, dacă le-am fi
avut acum și cursul investigațiilor ar fi mult mai ușor. Pentru siguranța cetățenilor, pentru siguranța
noastră este nevoie de acest sistem și îmi iau angajamentul că până în toamnă acest sistem să fie
montat, gata.
Domnul viceprimar: vreau să vă spun apropo de ce vorbeam mai devreme de lista de investiții,
încă din anul 2017 pe lista de investiții sunt prinși 8 miliarde de lei plus 200.000 lei pentru studiul de
fezabilitate, numai că în cursul acestui an, din ce știu eu pentru că nu am participat la întocmirea
bugetul local sursa de finanțare pentru această investiție a fost scoasă și în decursul acestui an au fost
achiziționate pe codul obiecte de inventar sau mijloace fixe dar se pare că studiul de fezabilitate nu
este întocmit. Dacă studiul de fezabilitate spune că trebuie un anumit tip de camere și noi le-am
achiziționat pe acestea, atunci ce facem?
Domnul primar: s-au achiziționat camere de înaltă calitate și nu cred că o să fie probleme.
Aceste camere au fost cumpărate din bani dați de la Consiliul Județean Olt.
Doamna consilier Popescu Luminița: mă bucur că a făcut deja cineva această propunere, și eu
îmi propusesem să fac acest lucru, realizez că suntem cu toții conștienți de pericolele la care suntem
expuși, copii și familiile noastre, motiv pentru care, în afară de montarea acestor camere propun
înființarea poliției locale. Avem această posibilitate fie prin înființarea unui compartiment în cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului sau ca instituție publică de interes local cu personalitate
juridică.
Domnul primar: s-a luat în calcul înființarea poliției locale înainte de 2016, s-au făcut calcule și
sunt sume foarte mari, bugetul primăriei nu poate să le susțină. Am discutat și la Consiliul Județean Olt
să ne susțină și ei cu o parte, sper să reușim. Și eu consider că poliția locală ne-ar ajuta extraordinar de
mult.
Domnul viceprimar: aș vrea să fac o completare deoarece din câte știu eu banii de la consiliul
județean au fost pentru reabilitare drumuri, drumul către Celaru.
Domnul primar: banii au venit odată 10 miliarde și o dată 5 miliarde.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
12 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnule președinte am să vă propun să
supuneți la vot două propuneri pe care o să le fac: 1. Până la ședința următoare domnul secretar să ne
pună la dispoziție o listă cu toți reprezentanții consiliului local în consiliile de administrație iar dacă
domnul primar dorește și reprezentanții primăriei în consiliile de administrație. 2. Acești reprezentanți
până la ședința următoare să depună câte un raport de activitate, raport care să cuprindă și sumele de
bani pe care le-au încasat acolo unde este cazul. Vă rog să supuneți la vot și dacă consiliul dorește să
avem această situație. Este posibil să fi făcut lucruri deosebite și noi să nu putem să le apreciem
activitatea.
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Doamna consilier Florica Clarisa: domnule primar, eu împreună cu conducerea Liceului
Tehnologic Dimitrie Petrescu, vă rugăm ca zona de la autogară să fie curățată, acum este perioada
vacanței și măcar până la începerea cursurilor să se curețe acea zonă.
Domnul primar: este adevărat, doamna director ne-a mai sunat, noi am trimis pe cei de la social
acolo. Mie îmi pare rău pentru că este o zonă care ar trebui să fie și mai circulată, din păcate ce ne
propusesem noi cu pasarela este un vis greu realizabil, s-a încercat la un moment dat să se facă ceva
dar nu am reușit, este păcat pentru că este zonă industrială acolo, sper să o putem menține.
Domnul consilier Pavel Cristian: cine a făcut recepția la reparațiile pe str. Mihai Viteazul, dacă
ați văzut că în jurul gurilor de canal și a gaigărelor în loc să fie ridicate s-a turnat o gură de asfalt care
este mai înalt decât carosabilul și apa în loc să vină în gură, acum ocolește, pe lângă mașina când trece
dă o diferență mai mare. Este bătaie de joc ce este acolo.
Doamna consilier Popescu Luminița: pe 10 iulie s-a împlinit fix un an de când am depus o
solicitare cu privire la acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar, dacă ar putea să ne
spună cineva care este situația.
Domnul Tudor Cătălin: în momentul de față nu a apărut hotărârea de guvern cu privire la
cuantumul minim al burselor școlare iar prin rectificarea aceasta de buget au fost prinse sume pentru
această destinație iar la următoarele rectificări bugetare aceste sume vor fi suplimentate în funcție de
necesități. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ ar trebui sa stabilească deja criteriile
specifice de acordare conform ordinului ministerului învățământului.
Doamna consilier Popescu Luminița: să înțeleg că se vor acorda în septembrie pe anul școlar
care a trecut sau cum?
Domnul Tudor Cătălin: urmează să se aprobe hotărârea de guvern și vom vedea ce criterii sunt
reglementate.
Domnul primar: este un lucru care l-am tot discutat, apropo de aceste burse, eu zic că o să
reușim până la urmă pentru că purtăm niște discuții cu cei de la centrul de excelență și se pare că nu
ajungem la același consens, noi plătim acolo foarte mulți bani din bugetul local pentru pregătirea
olimpicilor, ca să ne înțelegem, este centru de excelență, în mod normal ei trebuie să pregătească
olimpicii din orașul nostru, în general acești olimpici merg la pregătire și probabil merg pe cheltuiala
fiecăruia, ceea ce nu este normal. Eu sper ca în scurt timp să adunăm la Centrul de Excelență olimpicii
din orașul nostru. Și atunci pe lângă aceste burse să putem oferi și altceva, adică această pregătire pe
care o plătește administrația locală și nu părinții.
Doamna consilier Popescu Luminița: participarea la Centrul de Excelență este opțională, nu
putem obliga copii să vină. Eu sunt profesor anul acesta la Centrul de Excelență și am mai fost în urmă
cu 4 ani, ei își depun dosare la începutul anului școlar și nu îi putem obliga, dacă vor vin.
Domnul primar: cum văd eu lucrurile, în momentul în care am un Centru de excelență și am cei
mai buni elevi din zonă, din orașul nostru cu siguranță se vor îndrepta și profesorii, atâta timp cât acolo
nu ai niște profesori reprezentativi, este o problemă.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: am ajuns în presa din România , din Europa și din
America cu un eveniment mai mult decât deplorabil, să ne bucurăm că nu au filmat și intrarea dinspre
București de unde vin toți, ați văzut ce mizerie este acolo, ați văzut cum crește groapa aia de gunoi de
acolo? A luat cineva vreo măsură? Am mai discutat treaba aceasta, că este domeniul privat, nu pot să
am eu un teren privat în mijlocul orașului să îmi fac o budă acolo ... dar ce să discutăm despre
gunoaiele de la intrare când avem în față la Romula chiar sub balconul primăriei aranjament floral
format din ciulini, mărăcini și resturi alimentare. Chiar dacă este teren privat nu poți să îți bați joc de o
comunitate, să te faci că nu le vezi și să nu te întrebe nimeni.
Domnul primar: s-a discutat de câteva ori cu acea persoană, este un domn care locuiește în
București, inițial s-a crezut că dânsul a luat acea hotărâre să depună acel moluz însă am luat legătura, lam invitat aici, spune că nu știe despre ce este vorba, a fost de acord la început când se lucra la centură
să depună pământul curat acolo și nu deranja pe nimeni, numai că în timp oamenii au aruncat și resturi
menajare. Omul spune că are o întindere foarte mare de-a lungul șoselei și nu își permite să pună gard
pe atâta suprafață ca să îl închidă. Noi am fost destul de des pe acolo, am mai întins acea mizerie
pentru că nu este numai pământ, este moluz, oamenii duc și resturi menajere acolo. Eu fac apel și la
oameni că aceste reziduri sunt puse în orașul nostru, eu sper să existe spirit civic. Cu ce spuneți
dumneavoastră, sunteți consilieri locali, vă rog să veniți cu propuneri.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: nu trebuie să vă fac propunere, există și amenzi.
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Domnul primar: așa este dar până la amenzi haideți să găsim soluții.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: ce propuneri să facem ?
Domnul președinte de ședință: montarea camerelor de vederi ajută și la siguranță și la curățenia
orașului. Să le montăm cât se poate de repede.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: niciodată primăria nu va putea amenda pe
un cetățean care aruncă gunoi pe un teren privat, eventual putem amenda pe proprietarul acelui teren
iar proprietarul acelui teren este obligat dacă vrea să rezolve problema, să facă plângeri. Dacă nu face
nicio plângere înseamnă că este un consens.
Domnul primar: plângere nu a făcut, eu am discutat cu dânsul și mi-a promis că vine și vom
găsi de comun acord o soluție acolo, dânsul mi-a spus că lucrează la cartea funciară, i-am spus să
grăbească aceste lucruri pentru că ne deranjează foarte mult. Și eu cred ce spune domnul președinte că
o cameră de luat vederi ar rezolva de moment cel puțin situația.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă camerele sunt montate ...... și trece unul cu o
basculantă de moloz, știți unde a aruncat?
Domnul primar: se vede.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: unde? A trecut pe la barieră, s-a dus cu ea spre
București și a aruncat-o aici sau a aruncat-o la Fărcașele, știți unde a aruncat?
Domnul consilier Prună Toma: îmi exprim și eu regretul pentru cele întâmplate în municipiul
Caracal, pentru familiile respective, este o situație chiar neplăcută pentru noi ca și autoritate locală, din
aceste motive eu îmi depun demisia din funcția de consilier local începând cu data de mâine. Este o
situație care pe mine m-a tulburat enorm.
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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