ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.10.2019 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. 53297/25.10.2019 în baza Dispoziţiei nr. 771/25.10.2019.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Bușică Alexandru propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de
17.09.2019, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2019 și procesul verbal al ședinței
extraordinare convocată de îndată din data de 14.10.2019, acestea fiind votate în unanimitate.
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 19 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 214/23.10.2019 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor bunuri, mașini și utilaje 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 19 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 215/23.10.2019 referitor la aprobarea inventarului 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, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 216/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a acesteia este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: aici trebuie să faceți propuneri.
Doamna consilier Popescu Luminița: propun pe domnul consilier Pavel Cristian.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 217/23.10.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele
realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe
raza Municipiului Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2C, sc. A și sc. B, 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 19 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 218/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor
H.C.L. 80/31.08.2015 privind stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului
public și privat al municipiului Caracal, concesionate către S.C. Compania de Apă Olt S.A. este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
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Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: am discutat și cu colegii din grup, ne-am uitat pe
proiect și propunem o triplare a redevenței pentru C.A.O.
Domnul primar: poate este corect să fie așa, pentru că redevența era prea mică.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu sunt mulțumit de colegii de la P.S.D.
pentru că au ajuns la concluzia că redevența trebuie mărită dar nu vă este teamă că o să mărească
prețurile, pentru că așa ați justificat în comisie. Că tot vorbim despre această companie de apă până
acum de câte ori am intrat în contact cu această companie ați stat în genunchi Consiliul local al
municipiului Caracal și executivul la fel, tot în genunchi a stat. Prețul se stabilește prin crâșme, așa am
informații, cu interese, plătim epurare în prețul apei în condițiile în care știți domnule viceprimar că
stația de epurare nu funcționează pentru că nu a funcționat la capacitate de când erați dumneavoastră
director tehnic, știți foarte bine, funcționează numai treapta mecanică și aceea la 30%, partea
electronică nu funcționează pentru că știți domnule viceprimar că nu are nici parola la calculator pentru
că nu am plătit mentenanța demult și nu ne-a mai dat parola și nu avem acces la calculatorul stației, nu
cred că sunt elemente de noutate ce vă spun, marea majoritate le știați. Plătim această apă pluvială,
vorbesc de operatorii economici și primăria pentru domeniul public în condițiile în care C.A.O.
plătește o concesiune destul de mică pe instalații iar apa pluvială ajută C.A.O. pentru că ajută la diluție,
este adevărat domnule viceprimar? Eu știu de la personal din C.A.O. O companie comercială care
datorită managementului are pierderi 70% pe punctul de lucru Caracal, am să îl rog pe domnul
consilier Nicolae pentru că este reprezentantul nostru în A.G.A. A.D.I. Oltul ca la ședința următoare de
consiliu să ne pună și nouă la dispoziție următoarele elemente: valoarea contului de dezvoltare pe care
îl are C.A.O. și dacă acest cont de dezvoltare este împărțit pe puncte de lucru și dacă da cât este
repartizat punctului de lucru Caracal și să ne puneți la dispoziție construcția prețurilor la apa menajeră
și la apa pluvială, să vedem și noi cât reprezintă concesiunea în acea construcție de prețuri. Aș dori și
facturile pe ultimele două luni, facturile de energie pe stația de epurare. O să vedeți că este ce vă spun
eu că nu funcționează pentru că valoarea facturii este foarte mică.
Domnul primar: este în regulă ce spuneți, lucrurile pe care le-ați invocat poate sunt adevărate,
eu zic să îl invităm aici și pe director să dea explicații, totul pleacă de la intrarea în C.A.O. Olt în anul
2013, sunt lucruri pe care ni le-am asumat prin contract sunt altele poate le puteam modifica, nu știu,
cu siguranță nici noi nu dorim să se reflecte în prețul creșterii la apă, dar din câte am înțeles trebuie să
ne aliniem la C.A.O. Olt adică pe întreg județul, aici poate în momentul când s-a luat acea decizie în
anul 2013 trebuia cântărită mai bine. Din puctul meu de vedere și apropo de promisiunile făcute către
cetățeni este faptul că mi-aș dori să înceapă odată lucrarea proiectului cu apă și canal, s-a întârziat
extraordinar de mult și ne pune și pe noi în situații dificile, apropo de asfaltări și de celelalte lucrări,
dar mi se pare normal ca pentru toate aceste lucruri să vină directorul să dea explicații.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnule primar, intrarea în C.A.O. este
una dar ce am făcut noi anul trecut în luna iunie este strigător la cer, când am renunțat de buna voie și
nesiliți de nimeni la drepturile noastre legale de a avea control asupra raporturilor C.A.O. și A.D.I.
Oltul și am renunțat la dreptul nostru legal de a fi un filtru la construcția prețului. Deci am renunțat să
știe toată lumea cu votul majorității consilierilor, adică cu votul consilierilor P.S.D.
Domnul consilier Pavel Cristian: aș vrea să traduc, se propune să se mărească de trei ori prețul
spațiului de 172 mp care inițial era de 262 lei prin mărirea de 3 ori se ajunge la 8 milioane vechi. Păi
este apă de ploaie pentru că știți că ei ne iau banii pe apa de ploaie, ce înseamnă 8 milioane la un spațiu
de 172 mp situat în centrul orașului. Mai mult cred că este nelegal, adică noi când stabilim un preț pe
metrul pătrat avem o hotărâre de consiliu și cum mărim noi prețul de 3 ori, conform cărui articol
mărim noi sau conform cărui articol am stabilit noi 262 lei inițial? Este efectiv bătaie de joc, este o
companie privată, ei fac profit, ei ne iau banii pe apa de ploaie, pe ce vor, de unde până unde dăm 9
miliarde sau 11 miliarde pe clădire ca să o dăm gratis, să își ia de pe piața liberă sediu și atunci noi îl
închiriem la altcineva.
Domnul primar: este o clădire de patrimoniu a municipiului și de ce să vină alții să o ia, eu zic
că am făcut un lucru bun. Discuțiile au fost că A.D.P.P.-ul, C.A.O. pentru că cu ele am lucrat, ele vin la
problemele de zi cu zi, am zis să le creăm niște facilități care nu afectează extraordinar de mult, să fim
într-o relație bună, dar pe de altă parte și ei să înțeleagă și să facă aceste servicii mai bine. De aici s-a
plecat, nu am vrut într-un fel să-i protejăm, poate vi se pare mic de 3 ori, atunci să facem de 4 ori, este
corect ce a spus și domnul Pavel.
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Domnul consilier Calciu Horațiu: aș vrea și eu să punctez acest lucru și să nu uităm că la nici
50 m de clădirea pe care noi vrem să o închiriem cu 800 lei există clădirea care a închiriat-o
DISTRIGAZ-ul și ei plătesc undeva la 100 milioane chirie.
Domnul primar: noi am încercat să întindem o mână oricărei societăți care a intrat în vreo
relație sau parteneriat cu noi, asta este o diferență între ce cere privatul și contractele cu primăria.
Domnul consilier Calciu Horațiu: eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să le oferim și
facilități dar și ei la rândul lor trebuie să ne ofere nouă niște facilități.
Domnul primar: ar trebui niște servicii mai de calitate pentru că uneori chiar dacă s-au
schimbat prețurile, serviciile au fost de proastă calitate. De aceea suferim, cel puțin aceasta este
percepția mea că în orașul nostru chiar dacă s-au mărit anumite prețuri serviciile sunt tot de proastă
calitate, aici trebuie să umblăm și la calitatea serviciilor.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: un branșament la GDF este 6000 lei dar C.A.O. este
o companie publică deci comparația nu merge cu GDF-ul.
Domnul primar: orice problemă care se întâmplă noaptea, ziua, acestea sunt două societăți la
care noi sunăm și ei vin, alături de cei de la pompieri.
Domnul viceprimar: eu mă leg de afirmația domnului Ștefănescu referitoare la stația de
epurare, la modul de funcționare că ar funcționa numai treapta mecanică nu și treapta biologică, noi nu
putem să verificăm conform legii ce ați afirmat dumneavoastră dar există Agenția de Protecție a
Mediului și Apele Române care au obligația să verifice prin analize la ieșirea apei din stația de epurare,
dacă funcționează sau nu, dacă aveți date concrete puteți să faceți o plângere la Agenția de Protecție a
Mediului sau la Apele Române, pentru că ei sunt obligați să facă aceste analize și să facă verificări
periodice la stația de epurare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu modificările propuse de domnul Bățăgui, acesta a
fost aprobat cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Calciu Horațiu, Popescu Luminița, Pavel
Cristian, Chițu Gheorghe, Ștefănescu Smarandache Niculae).
6.Proiect de hotărâre nr. 219/23.10.2019 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.
Caracal nr. 131/17.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe
pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în
municipiul Caracal, în anul 2019 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: cine consideră că are nelămuriri poate să facă adresă către primărie, să se
verifice aceste dosare, nimeni nu își permite, comisia nu își permite să facă ilegalități pentru că
răspunde.
Domnul consilier Calciu Horațiu: să facem un anunț prin care să spunem când se vor da în
folosință pentru că tot întreabă lumea.
Domnul primar: sper să fie cât de curând, acolo au o problemă legată de utilități.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 220/23.10.2019 referitor la 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 Telekom și a echipamentului
auxiliar al acestuia este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: este o discuție de vreo jumătate de an, tocmai acum s-a materializat, au spus că
pentru o rețea de mai bună calitate în zonă au nevoie de această antenă, s-a discutat cu managerul de la
spital și au fost de acord și nu afectează altceva. Eu am întrebat dacă se pune pe coș și ei au spus pe
lângă coș pentru că vreau ca împreună cu dumneavoastră acolo în spate la Școala nr. 6 dacă putem la
anul să facem un heliport pentru că din păcate sunt tot mai dese intervențiile cu elicopterul. Se fac și
acum aceste intervenții dar trebuie mers pe stadion. Acolo dacă bate un pic vântul, pilotul spune că nu
poate ateriza datorită plopilor și atunci se câștigă un pic de timp să facem un heliport unde în incinta
spitalului.
Domnul secretar: vă propun să eliminăm din titlul proiectului TELEKOM și în art. 3 trebuie să
stabiliți cota - parte de chirie care va fi virată bugetului local, conform Codului Administrativ.
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Domnul primar: vedeți toate aceste clădiri sunt ale primăriei, cu ajutorul consiliului local
ajutăm școlile, spitalul, este normal să vină înapoi la noi niște bani pentru că noi acești bani îi
reinvestim. Propun ca această cotă să fie de 50%.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, cu modificările și completările ulterioare, acesta a
fost aprobat cu 19 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 221/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 143/2017 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.
9.Proiect de hotărâre nr. 222/23.10.2019 referitor la organizarea și funcționarea Comisiei
locale de ordine publică a Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul viceprimar: propun ca din partea consiliului local să facă parte din comisie domnul
consilier Bățăgui Răzvan și domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan, membrii P.S.D.
Domnul consilier Calciu Horațiu: propun pe doamna consilier Popescu Luminița, membru
P.N.L.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 223/23.10.2019 referitor la constituirea la nivelul UAT Municipiul
Caracal a echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență
domestică este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Doamna consilier Popescu Luminița: am o întrebare referitor la componența comisiei, este
totuși o comisie care va interveni în regim de urgență în cazuri de violență domestică, sunt 9 membrii
dintre care 7 femei și 2 bărbați, nu știu cum ați stabilit această componență a comisiei?
Domnul primar: ca și profesie s-a luat în calcul.
Domnul secretar: echipa mobilă nu va acționa singură, vor fi și organele de poliție.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 224/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei comisiilor
sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a
locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: oamenii confundă faptul că acum cu mulți ani în urmă aceste locuințe de tip
social, de tip A.N.L., erau repartizate pe alte criterii, legea s-a schimbat de mult și este foarte strictă.
Nu este la latitudinea consilierilor locali sau a primarului iar comisia la rândul ei respectă niște criterii
ale legii.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 225/24.10.2019 referitor la modificarea și completarea statului de
funcţii al Spitalului Municipal Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: după ce proiectul va fost înaintat, Spitalul Municipal Caracal ne-a înaintat în
data de 30.10.2019 o adresă pe care v-am transmis-o azi-dimineață, prin care solicită suplimentarea cu
două posturi de infirmieră. În acest sens am considerat că putem completa după art. 4 cu încă un art. 5,
care ar putea să aibă următoarea structură: consiliul local aprobă modificarea structurii de personal al
Compartimentului de Psihiatrie al Spitalului Municipal Caracal, în sensul suplimentării acesteia cu
două posturi de infirmieră.
Domnul primar: probabil nu s-a gândit și nu s-a luat în calcul faptul că în momentul gărzilor
nopțile erau descoperite în acest compartiment în care asistenta rămânea singură cu 8 bolnavi, să
zicem. Este o mare problemă mai ales că este un grad de risc în acest compartiment și de aceea au
revenit și au spus că trebuie să completăm statul de funcții încât pe fiecare tură să existe două
persoane, infirmieră și asistentă pentru că doctorii sunt asigurați de la neurologie. Aceste paturi care s-4-

au dat 8 la psihiatrie sunt din numărul total al spitalului, se redistribuie personal din alte secții, deci nu
este vorba de alte angajări.
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu modificările și completările ulterioare, acesta a
fost aprobat cu 19 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 226/24.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, a Municipiului Caracal este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Doamna consilier Popescu Luminița: am o întrebare pentru domnul primar dacă are în vedere
înființarea adăpostului pentru câini despre care a spus invariabil aproape la fiecare ședință, din păcate
în urmă cu o săptămână un elev de-al nostru în încercarea de a se salva de o haită de câini chiar lângă
primărie s-a accidentat într-un segment al gardului fiind destul de grav, i-a fost secționat artera
femurală, acum este bine din fericire, care este soluția noastră pentru evitarea unor astfel de situații?
Domnul primar: soluția noastră este următoarea și am spus-o de atâtea ori, o mai spun încă o
dată, eu nu știu ce ați fi făcut dumneavoastră în locul meu, al primarului, pentru că eu vin în mare parte
cu proiectele de hotărâre. Toți știam și eu și dumneavoastră ca și consilieri că avem o problemă cu
câinii și trebuie să o rezolvăm, în prima parte de mandat am tot așteptat ca parlamentarii noștrii să
reglementeze aceste lucruri pentru că nu trebuiau decât să schimbe câteva lucruri, să lase posibilitatea
primăriilor să facă contracte cu adăposturile din țară pentru că existau. Așa am făcut după un an de zile
pentru că, costurile cu adăpostul pe fiecare lună ajungeau la 20 miliarde. Nu dădeam nici la spital atâția
bani cum să dăm pe niște câini, eu așa am gândit. Între timp au venit O.N.G.-uri și au făcut castrări,
apoi am făcut un contract cu un adăpost foarte mare de la Bragadiru care avea contracte cu 86 de
primării din țară, au fost luați 300 de câini, doamna fost senator Cristina Anghel ne-a făcut reclamații,
ne-a dat în judecată, s-a închis contractul, acei oameni dacă ne-am mai duce acum nu ar mai lucra cu
noi, au fost târâți pe la poliție, să demonstreze cu registre, oamenii sunt corecți din punct de vedere
juridic. Procesul a fost câștigat pentru faptul că noi nu aveam dreptul să facem contract, așa a
considerat judecătorul, pentru că acest serviciu era dat către A.D.P.P., ei nu s-au autorizat pentru acest
lucru. Din acel moment nu am mai găsit nicio formă juridică să putem să luăm cîinii. Acum s-a luat
proiectul, SF-ul pentru un adăpost, eu apreciez că până în luna februarie va fi gata, locația s-a ales, este
la ieșire din oraș după sensul giratoriu spre Stoenești lângă uzina de apă sunt vreo 3000 mp, se va
contrui și în iarnă pentru că se face din panouri și o să intrăm în legalitate, nu am găsit nicio altă formă
juridică să strângem acești câini. Și pe mine mă deranjează, și eu am copil, răspund pentru toate aceste
acuze, săptămâna aceasta am avut două intervenții la blocuri în care iubitori de câini le dau să mănânce
în scara blocului, pe această cale fac apel la cetățenii să nu mai facă acest lucru pentru că pun în pericol
și pe ceilalți oameni. Paralel cu acest lucru, de o jumătate de an avem un contract cu un O.N.G., nu
dăm niciun ban, au venit 3 doctori veterinari în fiecare lună și au castrat în jur de 100 de câini și pisici.
Nu putem să-i ridicăm noi de pe stradă, am încercat ultima dată când au venit să îi luăm noi și oamenii
au filmat au trimis mai departe la organisme, toate aceste lucruri se fac la cabinetul domnului doctor
Dinu, noi le asigurăm cazarea și masa. Un adăpost de câini nu înseamnă niște țarcuri, trebuie să avem
sală de intervenție să avem contract cu medicul veterinar, contracte cu muncitori.
Doamna consilier Popescu Luminița: dispunem de fonduri? Ați zis că nu avem suficienți?
Domnul primar: deja am alocat bani pentru acest lucru, nu toată suma acum pentru că nu plătim
pe toată dintr-o dată, am renunțat la alte investiții și am dat către adăpost.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: în anul 2020 în ianuarie și februarie vom
merge tot pe bugetul de anul acesta, adică pe 1/12.
Domnul primar: sunt prevederi ale legii pe care trebuie să ni le asumăm. Sper că anul viitor
bugetul se va vota mai devreme.
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. 227/29.10.2019 referitor la completarea prevederilor art. 2 din
H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019 privind vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 9 și str. Parângului
-5-

nr. 16, către titularii contractelor de închiriere este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: modalitatea de calcul a vânzării se face după o formulă a ministerului, nu avem
nicio treabă noi, ni s-a reproșat acest lucru, într-adevăr sunt cam scumpe, oamenii se așteaptă să ia
aceste locuințe ieftine, ele nu sunt la prețul pieței dar nici nu costă foarte puțin.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
14 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul primar: de puțin timp s-au început lucrările la malul ștrandului vechi, acea locație nu
este a noastră este a apelor române, sediul este la Vâlcea, sunt și eu membru în această asociație, m-au
întrebat și pe mine și am crezut că este de cuviință să facă acest lucru, va dura cam 2 ani de zile pentru
că vor reface tot digul dar și lateralul, este mult de lucru acolo, este nevoie de 65 m3 de pământ.
Domnul secretar: pentru următoarele două luni președinte de ședință va fi domnul consilier
Calciu Horațiu.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bușică
Alexandru declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

BUȘICĂ ALEXANDRU

RĂDESCU VIOREL EMIL
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