ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.06.2020 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 18 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. 29014/26.06.2020 în baza Dispoziţiei nr. 413/26.06.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de
19.05.2020 și procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2020, 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.
Proiectul de hotărâre nr. 94/25.06.2020 referitor la retragerea titlului de „Cetățean de onoare al
municipiului Caracal" conferit domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN, a fost retras de pe
ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 89/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor
H.C.L. nr. 45/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al
U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul
public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea este prezentat de
domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 90/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor
H.C.L. nr. 46/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al
U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul
public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu este
prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 91/25.06.2020 referitor la abrogarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr.
49/29.05.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal
și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în domeniul public al U.A.T. Comuna
Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea este prezentat de domnul consilier Cernat
Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Domnul primar: dacă exista o direcție de patrimoniu mai demult, lucrurile ar fi fost descurcate
acum, noi încă lucrăm la evaluarea patrimoniului Municipiului Caracal, nu neapărat că este foarte mare
ci pentru faptul că necesită un timp foarte îndelungat pentru a intra în legalitate cu totul. Am spus acest
lucru pentru că cetățenii nu înțeleg de ce 3 proiecte trec atât de repede și nu știu ce se întâmplă.
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4.Proiect de hotărâre nr. 92/25.06.2020 referitor la darea în administrare a imobilului teren
aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1
Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna
Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste
localități este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: sigur că am fost de acord și sper să fiți și dumneavoastră, este vorba de un
teren care nu are o suprafață foarte mare, toate aceste comune să poată beneficia de gaze. Conducta de
gaze este la marginea orașului nostru, să le putem da posibilitatea de a se lega la această conductă fără
să ne afecteze pentru că din datele tehnice reiese că nu ne va afecta acest lucru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 93/25.06.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a
raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu
privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în
Caracal, str. Anton Pan, nr. 8A, Jud. Olt este prezentat de domnii consilieri Vîrban Titu și Cernat
Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Domnul președinte de ședință: la acest proiect de hotărâre trebuie să se facă 2 propuneri.
Domnul viceprimar: propun ca membru pe domnul Ștefănescu Smărăndache Niculae și
membru supleant pe domnul Maciu Marin.
Supuse la vot cele două propuneri, acestea au fost aprobate în unanimitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 95/25.06.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr.
86/28.05.2020 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr.
20/28.02.2020 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 4 abțineri (Pavel
Cristian, Calciu Titi Horațiu, Chițu Gheorghe, Popescu Eugen Cătălin).
Domnul consilier Pavel Cristian: proiectul și-a pierdut obiectul pentru că toate solicitările
dânsei se regăsesc în proiectul 102.
Domnul primar: dacă nu îți place, dacă nu îți merge bine, dacă ai o societate, dacă ai o afacere
care nu poți, atunci când este bine să îți însușești veniturile iar atunci când trebuie să dai un impozit
către stat, către primărie, să nu respecți legea, despre asta este vorba până la urmă, dacă parcurgeți
materialul. În timp U.A.T. Caracal a avut mari probleme cu această societate pentru că nu și-a plătit
debitele, și-a plătit cu întârziere, iar ca un ultim exemplu când am făcut reparații la piață, noi i-am
întrebat dacă vor să oprească activitatea timp de o săptămână, de câteva zile cât intervenim aici, poate
deranjăm clienții? Au spus nu, apoi după ce am terminat lucrările a spus că vrea să fie scutită de la
plata chiriei. Nu poți să mergi așa, sunt lucruri de principiu pe care trebuie să le respecți ca om, ca
cetățean, ai o afacere care nu îți merge bine renunță la ea, dar nu vi să te cerți cu U.A.T.-ul, pe de o
parte să te plângi că nu ai venituri dar tu funcționezi. Nu este în regulă lucrul acesta.
8.Proiect de hotărâre nr. 96/25.06.2020 referitor la vânzarea, cu plata în rate, a imobilului ce
aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere în suprafață utilă de 51,68
mp, situată în Caracal, str. Carpați, nr. 73, bl. A, sc. C, et. 1, ap. 16, Jud. Olt, către actualul chiriaș,
domnul Simion Florian, titular al contractului de închiriere nr. 49/25.05.2015 este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: legea îi permite să își cumpere apartamentul în care stă, este vorba de unul
dintre blocurile de pe str. Carpați, eu mi-aș dori ca cei de acolo să și le îngrijească, să își plătească
lumina, apa, toate utilitățile, sunt probleme mari acolo. Tot încercăm să îi dăm de către o asociație de
locatari, abia i-am determinat să îi intre într-o asociație, doamna Nadia știe foarte bine cât timp ne-a
trebuit să înțeleagă că noi nu putem să intervenim pentru că aveau pretenția să le plătim noi utilitățile
la aceste două blocuri. Într-adevăr stau oameni cu probleme sociale, dar legea nu ne poate permite
atâta timp cât ei nu sunt într-o asociație, este mai greu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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9.Proiect de hotărâre nr. 97/25.06.2020 referitor la dobândirea de către Municipiul Caracal a
calității de membru al Asociației de Proprietari “CARPAȚI” este prezentat de domnul consilier Vîrban
Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 98/25.06.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară
al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2020 este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 99/25.06.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de
cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a
gazelor naturale în municipiul Caracal pentru strada Măceșului până la numărul 104 este prezentat de
domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Domnul primar: aici mereu au fost probleme, DISTRIGAZ, CEZ, poate uneori și C.A.O., nu
contează cine a avut mandatul, întotdeauna au fost probleme, starea de normalitate ar fi fost ca odată
ce iei bani de pe o rețea indiferent cine ești, trebuie să investești în acea rețea. Ei mereu vor să
participăm și noi la aceste rețele, nu mi se pare corect din punctul meu de vedere, pe de altă parte și noi
cu scopul de a ajuta cetățenii încercăm să dăm bani pentru cofinanțări, în general. Mi mi s-ar fi părut
normal ca toate aceste costuri pentru rețele să fie suportate de ei pentru că tot ei mai departe își iau
banii.
12.Proiect de hotărâre nr. 100/25.06.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 101/25.06.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă
de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa
Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal este prezentat de
domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Vîrban Titu: referitor la această asociație, anul acesta datorită situației cu
pandemia am fost nevoiți să trimitem electronic cererile copiilor, acum am trimis pentru facultate, este
bine să vină aproape de noi, sunt și copii care merită să ocupe acele locuri și să nu rămână neocupate,
adică fac o școală posticeală, o facultate.
Domnul primar: chiar și proiectul nostru cu G.A.L.-ul îi avantajează foarte mult și sper să le
schimbe și mentalitatea în zonă pentru că sunt investiții mari.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
14.Proiect de hotărâre nr. 102/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea ,,Fișei de
date a procedurii ”Cap II, pct. 5 Documente obligatorii” aprobată prin Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.
20/28.02.2020 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: acesta este proiectul despre care vorbeam referitor și la
MARGEZO GEOMAR SRL prin care spuneam că nu mai este oportună plângerea doamnei deoarece i
s-au îndeplinit aproape toate doleanțele în acest proiect pe care îl modificăm culmea când a făcut și ea
plângerea prealabilă. Dacă mai făceam și specificație clară și la termenii adjudecare a câștigătorului
licitației erau aproape toate punctele cuprinse în plângerea doamnei.
Domnul secretar: din păcate trebuie să vă contrazic.
Domnul primar: dacă o consultați pe doamna înainte ca și avocat nu mai are niciun sens.
Domnul secretar: probabil își retrăgea plângerea în scris. De ce nu ați avut intervenția atunci?
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Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: probabil, dacă nu mi-ați acordat atenție, după ce a
terminat de citit ați invitat-o afară.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
15 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Pavel Cristian: legat de lucrarea de la Sala Polivalentă, de ce după ce a plecat
constructorul de acolo sunt munți de gunoaie lăsate în fața acesteia, în interior?
Domnul primar: dacă este așa, nu este bine și o să-l contactăm să își ridice gunoaiele de acolo.
Domnul consilier Mitroi Dumitru Liviu: aveți dreptate dar nu în totalitate, în interior s-au
ridicat gunoaiele, nu știu în față, dar cred că s-au ridicat și de acolo.
Domnul primar: în general gunoaiele se ridică, uneori dacă sunt întârzieri, eu nu spun că ele
sunt normale dar de multe ori sunt justificate prin faptul că nu au capacitatea necesară să îl ridice,
vorbesc de gunoaiele generate de astfel de lucrări. Oamenii trebuie să înțeleagă pentru că avem și
obligativitatea să selectăm gunoaiele. Noi avem două proiecte prin care vrem să găsim soluții ca aceste
gunoaie să fie duse unde trebuie și nu la marginea orașului. Este o mare problemă aceasta, oamenii nu
au înțeles acest lucru și unii dintre ei sunt revendicativi și spun că este mizerie. De multe ori este
mizerie pentru că se crează această situație pentru că nu se respectă.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: în ședința trecută ridicam problema cazului Lujeru
Adrian, nu s-a luat nicio măsură nici după o lună?
Domnul secretar: au fost discuții și urmează să se modifice procedura.
Domnul primar: vreau să ne consultăm, să avem o discuție legat de cei de la ARPIA care au un
proiect privind aducerea unui MIG de mici dimensiuni și nu știm ce locație să îi găsim? Dânșii au venit
cu câteva soluții însă trebuie să ținem cont și de partea de urbanism, doamna Nadia a discutat și cu cei
de la monumente iar locațiile pe care dânșii le-au invocat nu pot fi. Dacă vreți să discutăm pe această
temă, să ne dăm cu părerea, noi am zis că ar fi fost bine ca acest avion să fie amplasat undeva la
marginea orașului către Deveselu pentru că indică și zona însă acolo nu avem teren. El trebuie pus pe
teritoriul Municipiului Caracal. Eu vin cu o propunere și nu știu dacă este fezabilă pentru că în scurt
timp o să ne apucăm de sensul giratoriu dinspre LIDL, intersecția este mare. Unii nu merg foarte mult
cu mașina, sensurile giratorii sunt peste tot în lume binevenite, uită-te în toate orașele, le găsești peste
tot, pentru că una sunt intersecțiile care ar trebui să fie semaforizate iar mentenanța pentru
semaforizare costă foarte mult, iar sensul giratoriu rezolvă problema circulației rutiere. Eu nu văd de
ce nu, pentru că acolo în acea intersecție este un spațiu destul de mare care îți permite să faci un sens
giratoriu. Nu îmi dau seama de ce nu le plac unora sensurile giratorii? Eu nu am vorbit cu doamna
Nadia despre acest sens giratoriu și mă gândisem dacă spațiul este generos că trebuie să recunosc că
ideea mi-a venit să amplasăm acest avion acolo, pentru că avionul nu este foarte mare.
Domna Dumitrescu Silvia Nadia: are 15 m aproape 16 m lungime.
Domnul primar: el va veni pe acel postament, ne-au arătat din proiect, nu vine pe orizontal,
cred că s-ar putea, asta ca să îl punem undeva în oraș așa cum membrii asociației își doresc. Trebuie să
recunoaștem că la Deveselu au lucrat o mare parte din locuitorii din orașul nostru și este normal să fie
aici, ne reprezintă și trebuie să ne mândrim cu acest lucru mai ales că nu ne costă nimic, toate aceste
cheltuieli sunt susținute de către ARPIA, noi trebuie doar să găsim o locație care să ne permită acest
lucru. Vă mai gândiți și dumneavoastră și în ședințele următoare mai discută, este un pic grabă pentru
că toate lucrurile acestea se derulează în timp, dânșii spun că tre buie să dea un răspuns mai departe la
București ca toate aceste formalități să se poată face până în toamnă, primăvară, nu știu.
Domna Dumitrescu Silvia Nadia: dânșii solicitau un răspuns scris de la noi care să îl ducă la
ministrul apărării pentru a putea rezerva avionul, cheltuielile privind postamentul o să le susțină tot
dânșii inclusiv cheltuielile de transport, este frumos, va fi interesant pentru localitatea noastră dar
locația trebuie să o alegem cu grijă astfel încât să nu aducă un minus de valoare ci el să fie pus ca în
jurul lui să nu creeze disconfort și să fie și într-o zonă care cât de cât are legătură cu localitatea
Deveselu. Dacă intrați pe internet și vedeți pe cel de la Bacău, de la Onești sau altele din țară și le-ați
văzut poate veniți cu o sugestie, problema este de teren, să avem terenul nostru.
Domnul primar: eu aș vrea să vă gândiți la această propunere, nu știu cât va fi în diametru acest
sens giratoriu, dar va exista, nu îmi termin mandatul până nu îl fac, pentru că avionul va fi montat
deasupra, mașinile trec fără probleme, undeva la 5, 6, 7 m pot trece pe sub el, gândiți-vă la varianta
aceasta, nu trebuie să îl punem acolo sau undeva spre ieșire.
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Domna Dumitrescu Silvia Nadia: trebuie să ne gândim că sub postament nu trebuie să fie nicio
rețea, pentru că dacă se întâmplă ceva la rețele este foarte greu de intervenit.
Domnul primar: nu sunt rețele acolo, este un avion simplu.
Domnul președinte de ședință: eu am văzut la Câmpia Turzii, este pus la ieșire spre Târgu
Mureș pentru că nu au avut spațiu să îl pună undeva în proximitatea unității militare, nici în centru și
atunci l-au dus într-o parcare extinsă cumva la iețirea din oraș.
Domnul primar: vom găsi o locație, dar vă mai gândiți și dumneavostră. Trebuie să le dăm un
răspuns.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu cred că cei care și-au desfășurat
activitatea la Deveselu merită acest lucru, vremurile trec, anii trec istoria trebuie să desemneze că aici
și-a desfășurat activitatea unul dintre cele mai bune regimente de aviație, vânătoare, bombardamente
din țară, poate cel mai bun. Tot pe aceste meleaguri nu știu suma exactă în jur de 20 de piloți care șioau vărsat jertfa supremă și noi trebuie să avem un loc în care an de an să ne aducem aminte de ei.
Pentru cei care nu știu ARDIA este abrevierea de la Asociația Română pentru Promovarea Valorilor
Aviației. Trebuie să fim foarte atenți unde dăm aprobare pentru montarea acestui avion pentru că
avionul sau noțiunea de zbor cere spațiu. Ori nu poți să îl pui să decoleze și peste 7 m să fie un bloc,
deci noi trebuie să scoatem în evidență măiestria zborului. Din ce îmi amintesc eu cam așa este,
lungimea de 14, 15 m și anvergura de 6 la 8 m, unele tipuri. Dacă va fi pus oblic se mai pierde din
lungime, ar fi o idee acolo.
Domnul primar: m-am gândit că este un spațiu mai mare.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu m-am mai gândit și le-am propus la un
moment dat în zona Liceului Teoretic Mihai Viteazul, când vi dinspre Marketul Ana Maria.
Domnul primar: noi ne gândeam să aibă și tangență cu zona pentru că liceul nu are nicio trebă
cu aviația, adică cel puțin în zona aceea este ieșirea spre Deveselu. Și noi ne-am gândit la triunghiul
din fața liceului dar punându-l aici sunt case de patrimoniu și trebuie să obținem avizul celor de la
monumente care se obține destul de greu. Ne mai gândim.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: trebuie gândită bine pentru că promovăm
valorile acestei arme și trebuie să o promovăm și în rândul tineretului pentru că noi cei de vârsta a doua
și a treia știm ce a fost aviația la Deveselu, dar cei care vin acum copii de liceu încep să piardă din
vedere.
Domnul secretar: conform regulamentului, președintele de ședință, urmează să fie începând de
luna viitoare, doamna Florică Florentina Clarisa.
Supusă la vot propunerea a fost aprobată în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

DIMULESCU VIRGILIU DAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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