ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 76/02.12.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 27.11.2020 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al 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. 52170/20.11.2020 în baza Dispoziţiei nr. 147/20.11.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Alexe Costică propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de
îndată din data de 03.11.2020, acesta fiind aprobat cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 55/19.11.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru P.N.L.
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. 56/19.11.2020 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului local al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat
Costin Șerban, Pătran Laurențiu-Marian, Bățăgui Costel-Răzvan, Mitroi Liviu-Dumitru care arată că
proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate.
Domnul președinte de ședință: propun ca la ședințele extraordinare să avem pe ordinea de zi și
punctul .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: propunerea domnului președinte se regăsește la art. 34 unde am putea
introduce alin. 8. Propun ca pe lângă consilierii juridici interesele în instanță ale consiliului local să
poată fi reprezentate și de către secretarul general pentru că contrasemnează hotărârile consiliului local
care fac obiectul contestației în instanță. Această completare ar fi la art. 35 alin. 1 din regulament.
Supuse la vot cele două propuneri, acestea au fost votate cu 18 voturi pentru.
Domnul consilier Pavel Cristian: la art. 15 – convocarea consiliului local – documentul de
convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații: invitația de a formula și depune amendamente
asupra proiectelor de hotărâri. În ce termen se pot depune, unde se depune?
Domnul secretar: documentul de convocare cuprinde această invitație, iar aceste amendamente
se fac în plenul comisiilor de specialitate ale consiliului sau în plenul ședințelor de consiliu
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 57/19.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Municipiului
Caracal prin Consiliul local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL
este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
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Domnul viceprimar: vreau să fac o propunere și anume îl propunem pe domnul consilier Mitroi
Liviu ca membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.
Domnul președinte de ședință: să votăm la vedere.
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de domnul viceprimar, acesta a
fost aprobat cu 18 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 58/19.11.2020 referitor la desemnarea reprezentanților Municipiului
Caracal prin Consiliului local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul viceprimar: vreau să fac o propunere și anume îl propunem pe domnul consilier Cernat
Șerban Costin ca membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„OLT-ECO”.
Domnul președinte de ședință: să votăm la vedere.
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de domnul viceprimar, acesta a
fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 59/19.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 7 din H.C.L.
nr. 20/28.02.2020, privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în Piața
Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla, nr. 22, ce aparțin domeniului public al
municipiului Caracal, a spațiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A și a spațiilor
comerciale situate în Calea București, nr. 45A, ce aparțin 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.
Domnul viceprimar: propun pe doamna consilier Mușat Cornelia - membru și pe domnul
consilier Maciu Marin – membru supleant.
Domnul președinte de ședință: să votăm la vedere.
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de domnul viceprimar, acesta a
fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 60/19.11.2020 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 2
la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal este prezentat de domnul
consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Doamna Lungu Ionela șef Serviciul Management Resurse Umane, Arhive, prezintă proiectul de
hotărâre.
Domnul primar: vreau să întărim compartimentul de fonduri europene, nu angajăm dar
restructurăm, nu facem altceva decât mutăm niște posturi dintr-un loc în altul.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 61/19.11.2020 referitor la transformarea unui post de medic
specialist din structura Serviciului Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență
Medicală Comunitară în post de medic primar este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Doamna Lungu Ionela șef Serviciul Management Resurse Umane, Arhive, prezintă proiectul de
hotărâre.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 62/19.11.2020 referitor la prelungirea pe o perioadă de 1(un) an a
duratei contractului de închiriere nr. 129/01.12.2011, ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de
20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului
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nr. 1A 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.
9.Proiect de hotărâre nr. 63/19.11.2020 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin
Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului, a contractului de
prestări servicii încheiat între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și
desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a Xa, precum și modificarea poziției nr. 20 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020 este
prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: aici cred că ar trebui o strategie, nu în ultima săptămână, nu în
ultima lună pentru că se va organiza respectivul festival.
Domnul viceprimar: s-a întâmplat acest lucru datorită pandemiei dar pentru viitor și noi ne-am
dori să avem o predictibilitate a manifestărilor cultural artistice în comunitatea noastră și cu siguranță
așa se va întâmpla.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 64/19.11.2020 referitor la aprobarea inițierii demersurilor
actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal si a Regulamentului Local
Urbanism aferent acestuia aprobate prin H.C.L. al municipiului Caracal nr. 03/2014 este prezentat
domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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11.Proiect de hotărâre nr. 65/19.11.2020 referitor la prelungirea perioadei de funcționare a
teraselor sezoniere de pe raza Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Pătran
Laurențiu Marian 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.
12.Proiect de hotărâre nr. 66/19.11.2020 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt” este prezentat de domnul consilier
Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Stănescu Octavian: mă bucur că această companie va dezvolta acest proiect
la Caracal dar în schimb ar trebui atât primăria, domnul primar prin Aparatul de specialitate și noi,
inclusiv consiliul local să putem să analizăm să vedem stadiul lucrărilor să nu facem greșeala cum am
făcut-o în anii anteriori când consiliul local a înaintat către Ministerul Apărării un imobil al consiliului
local pentru a se reabilita. Este vorba de fosta clădire, fosta Policlinică Militară, cu promisiunea că în
12 luni acea clădire se va reabilita, se va dota cu echipament ce va deservi atât populația Municipiului
Caracal cât și unitățile militare. Iată că după aproape doi ani de zile acea clădire este la fel nu s-a
dezvoltat nimic acolo, părerea mea este că ar fi bine să întrebăm Ministerul Apărării să ne dea un
răspuns clar dacă au de gând să facă ceva acolo dacă nu să dăm o hotărâre de consiliu să rămână în
patrimoniul nostru.
Domnul viceprimar: este evident că în momentul de față noi predăm doar amplasamentul către
Compania Naţională de Investiţii în vederea executării obiectivului de investiţii, pentru că sunt acele
proiecte tip pe care compania le dezvoltă la nivel național în parteneriat cu Federația Română de
Fotbal și aveam și așa situația foarte agravată a terenului din groapă și cred că este o oportunitate
importantă pentru comunitatea noastră să avem un al doilea teren care să deservească Clubul Sportiv
Școlar și de ce nu toți locuitorii Municipiului Caracal. Pe lângă terenul principal de fotbal se vor
amenaja două terenuri de sport pentru folosirea lor de către cetățeni. Știți foarte bine cum se
procedează la proiectele finanțate de Compania Naţională de Investiţii, ei se ocupă de achiziție, de
licitație, de construcție, noi preluăm doar la final acel obiect de investiții iar acolo așa cum spunea
domnul Stănescu cred că noi toți va trebui să fim foarte atenți inclusiv domnul primar și colegii noștri
să-l preluăm cu toate utilitățile la zi, cu toate condițiile de derulare la zi astfel încât să se poată
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desfășura competiții sportive pe acel teren imediat. Însă va dura ceva timp, cu toții suntem în consiliu
și putem șă întrebăm despre etapele de derulare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 67/19.11.2020 referitor la aprobarea amplasării unui avion MIG 21
dezafectat, în sensul giratoriu ce va fi realizat la intersecția străzii Dragoș Vodă cu Calea București
este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.
14.Proiect de hotărâre nr. 68/19.11.2020 referitor la aprobarea completării anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului
privat al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: aici mai avem o completare cu încă un teren și implicit o nouă anexă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
15.Proiect de hotărâre nr. 69/19.11.2020 referitor la completarea prevederilor Anexei nr. 3 la
H.C.L. Caracal nr. 158/31.10.2019 privind 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 Bățăgui Costel Răzvan care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: câte locuințe sunt libere la această oră?
Domnul primar: în acest moment s-a făcut o inventariere la locuințele sociale și la locuințele
A.N.L., încă nu s-a finalizat, sunt 3 apartamente la locuințele sociale la care deja le-am reziliat
contractul pentru că nu locuiau acolo. La locuințele A.N.L. ancheta este în curs.
Domnul consilier Pavel Cristian: eu de un an de zile am propus ceea ce ați făcut
dumneavoastră, adică erau persoane în prima parte a listei care nu au luat locuință, în schimb au luat
cele din spate, explicându-ni-se că avea cerere pentru apartament cu trei camere și noi avem
apartament cu două camere.
Domnul primar: prin aceste anchete asta vrem să facem pentru că sunt oameni care sunt plecați
în străinătate, sunt oameni care au subînchiriat și în același timp sunt oameni care au nevoie de aceste
locuințe, continuăm să facem anchete la aceste locuințe și poate data viitoare putem să vă prezentăm
un raport în acest sens.
Domnul consilier Pavel Cristian: observația era cum juriști acum un an spuneau că nu permite
legea și acum se poate?
Domnul viceprimar: noi am avut în vedere în momentul declanșării acestei proceduri de
inventariere principiul de la care trebuie să plece acordarea unei locuințe sociale sau a unei locuințe
A.N.L., nu trebuie să vizăm nici persoane, nici personalități, nici vipuri sau altceva, noi trebuie să
avem în vedere un principiu, iar principiul legii spune foarte clar că se dau în funcție de anumite
condiții iar acolo nu este doar suprafața locativă o condiție specifică pentru acordarea unei locuințe ci
mult mai multe criterii care fac posibilă acordarea acestor locuințe în funcție de punctaj și așa cum
spunea și domnul Pavel este aberant ca să ai o persoană care îndeplinește toate celelalte condiții și
adună un punctaj maximal și nu poate beneficia de o locuință socială în dauna unei alte persoane care
are mai mulți copii și poate beneficia de o suprafață mai mare. Tocmai acest lucru vrem să
reglementăm prin acest proiect de hotărâre. La finalizarea inventarierii locuințelor sociale și a
locuințelor A.N.L. se va prezenta în consiliul un raport.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
16.Proiect de hotărâre nr. 70/19.11.2020 referitor la completarea prevederilor Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 39/30.04.2020 privind aprobarea inventarierii
mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului
2019, precum și casarea sau valorificarea acestora, după caz este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru Liviu 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.
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17.Proiect de hotărâre nr. 71/19.11.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară
al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2020 este prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru
Liviu 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.
18.Proiect de hotărâre nr. 72/19.11.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului General
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2020 este prezentat de domnul consilier
Mitroi Dumitru Liviu 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.
19.Proiect de hotărâre nr. 73/19.11.2020 referitor la însușirea rapoartelor de evaluare având
ca obiect imobile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Caracal este prezentat de
domnul consilier Mitroi Dumitru Liviu 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.
20.Proiect de hotărâre nr. 36/26.10.2020 referitor la stabilirea valorilor impozabile,
impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la
impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2021 este prezentat de domnul
consilier Mitroi Dumitru Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: la stabilirea impozitelor cred că de ani de zile împreună cu
domnul consilier Cernat, cu doamna Nadia Dumitrescu, am ridicat problema unor zonări fiscale a
Municipiului Caracal, sunt situații în care se plătește impozit la zona A dar nu au toate utilitățile. Spre
vagoane nu există canalizare, se plătește zona A, doamna Dumitrescu poate să confirme, am încercat
împreună să facem un proiect, este greu pentru cineva din opoziție dacă nu are toate datele la
dispoziție. Tot în cuprinsul taxelor și impozitelor pentru societăți juridice avem cel mai mare procent
din țară, poate să confirme doamna Nadia, am zis votez acel proiect dacă mi se dă un exemplu din țară
că la societățile juridice avem 1,3+40% adițional ajunge la 1,82, nu există, am căutat la București, la
Craiova, Slatina, Timișoara, Arad, mai mult de 1 nu știu cât adițional dar cu adiționalul ar trebui să ne
explice partea economică, nu aplicăm otova adiționalul acela. Ce condiții sunt pentru adițional?
Domnul viceprimar: prin răspunsul meu o să încerc să cuprind și câteva explicații pentru
problemele ridicate de domnul Pavel. Impozitarea în funcție de zonare eu cred că va fi posibilă
modificarea ei în momentul în care vom actualiza P.U.G. -ul. De aceea am început demararea
procedurilor pentru actualizarea P.U.G.-ului care va cuprinde în funcție de analiza de zi a situației
existente în ceea ce privește urbanismul comunității noastre zonarea efectivă pentru că s-ar putea să
constatăm cu toții, vom fi implicați toți consilierii în modificările și în actualizarea P.U.G.-ului, s-ar
putea să constatăm cu toții că este nevoie de o rezonare dar determinată de noile investiții făcute pe
perioada aceasta de când a fost creionat P.U.G. -ul. Se va actualiza între 6 luni și 1 an cel mai devreme,
sunt proceduri care durează foarte mult pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat din perspectiva
urbanismului. Referitor la cel de-al doilea punct, este evident că aceste taxe și impozite trebuie să fie
într-o concordanță cu realitatea faptică. Sunt într-adevăr societățile care sunt impozitate în momentul
de față așa cum au fost stabilite cu acea cotă adăugată. Noi am vrut și eu fac propunerea aceasta dacă și
dumneavoastră veți îmbrățișa ca ținând cont de perspectivele anului acestuia și a ceea ce se
prefigurează a fi anul viitor la art. 475 din nomenclatorul taxelor și impozitelor locale să venim cu un
ajutor către societăți cel puțin cele mai văduvite în această perioadă din domeniul HORECA în sensul
că la taxa plătită pentru reactualizarea autorizației de funcționare să le aplicăm o reducere procentuală
de 20%. Este un prim pas, evident toate celelalte noi am dorit și sper să reușim să facem în perioada
următoare dar nu am reușit tot din cauza pandemiei, să facem o întâlnire cu reprezentanții mediului de
afaceri să vedem cum putem face acest nomenclator al taxelor locale cât mai atractiv pentru potențialii
investitori pentru că dacă discutăm acum ca și consilieri locali care taxă ar trebui să fie mai în jos, care
mai în sus fără o consultare a mediului de afaceri s-ar putea să greșim din nou să constatăm că anul
viitor trebuie să rectificăm ceea ce nu am făcut acum cu predictibilitate. De aceea vă propun ca noi toți
reprezentanții consiliului local să avem când va fi posibil o întâlnire cu reprezentanții mediului de
afaceri, să discutăm cu ei toate taxele plătite la nivel de U.A.T. și să luăm o decizie astfel încât în
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proiectul de buget al anului viitor să cuprindem anumite decizii care să fie în folosul și în sprijinirea
mediului de afaceri. Rugămintea ar fi domnule președinte dacă puteți supune amendamentul meu cu
această propunere de diminuare de 20% a taxelor plătite de HORECA la reautorizare unde sunt destul
de mari și ei au fost cam cei mai văduviți în această perioadă și evident dacă sunteți de acord ca pe
viitor să facem o întâlnire cu mediul de afaceri ar fi extraordinar.
Domnul primar: sunt întru totul de acord cu domnul Pavel și cu domnul Chesnoiu, este clar că
trebuie luate niște măsuri în privința zonării pentru că ne-a afectat pe toți, eu vin dintr-o asemenea
situație pe care a descris-o domnul Pavel și vin și din situația care mediul de afaceri a fost poate cel
mai vitregit în ultimii 30 de ani. Trebuie să ținem cont în același timp de necesitățile și de nevoile de
investiții în primărie. Trebuie să păstrăm un echilibru, sunt întru totul de acord să avem o discuție cu
mediul de afaceri și pe problema aceasta a taxelor și impozitelor și pe problema P.U.G.-lui pentru că
așa cum am spus ne afectează pe foarte mulți dintre noi și dacă ni se mai permite să venim cu alte taxe
și cu alte impozite în sensul de diminuare a lor, dacă ne vom permite la jumatea anului după ce vedem
ce se întâmplă cu această pandemie și cu toate celelalte probleme care sunt în acest moment pe bugetul
primăriei.
Domnul președinte de ședință: aceste scutiri de taxe și impozite să nu afecteze bugetul
primăriei și așa văduvit și foarte mic.
Domnul viceprimar: așa este domnule președinte, am avut în vedere când am formulat
propunerea mea cu reducerea de 20% pentru că nu trebuie să creeze niște dezechilibre majore în
bugetul local pentru anul viitor dar pe partea cealaltă trebuie să ținem cont de următorul fapt: mediul
de afaceri este cel care generează locuri de muncă, generează stabilitate și o cotă mai mare de
contributivitate în bugetul local. De aceea trebuie să găsim formule legale prin care să îi sprijinim în
această perioadă. Dacă la nivel național, guvernamental nu au primit susținere foarte mare poate
trebuie noi la nivel local să intervenim.
Domnul consilier Stănescu Octavian: faptul că această pandemie va mai dura câțiva ani cum au
preconizat specialiștii în acest domeniu, să nu uităm că sunt societăți comerciale în Caracal care au
funcționat doar două luni, luați exemplul celor care se ocupă cu organizarea evenimentelor.
Domnul primar: tocmai lor li se face această reducere de 20%.
Domnul consilier Stănescu Octavian: mie mi se pare 20% neavând activitate, puțin, putem să îi
ajutăm doar cu o reducere de taxe, altceva nu putem să facem. Pentru la anul trebuie făcută o analiză
cu specialiști din primărie și văzut ce putem face pentru ei, la anul se vor închide pentru că nu au din
ce să plătească.
Domnul primar: am făcut o asemenea analiză care ar fi impactul bugetar pentru această
reducere, noi o luăm în calcul și era suportabil până la 10% pentru HORECA după care sunt de acord
și cu 20% și mai ales să avem o dicuție cu partea economică și cu mediul de afaceri. Este corectă
observația, este clar, oamenii nu au lucrat mai mult de două luni de zile, pe toți ne afectează, indiferent
că vând în piață sau în magazine, pe toți ne-a afectat, trebuie să îi ajutăm să rămână pe piață, acesta
este principiul pe care mergem.
Domnul viceprimar: trebuie să fac o completare și să avem în vedere că de la debutul
pandemiei și până azi cheltuielile administrației publice care nu au fost prevăzute în bugetul pentru
anul 2020 au crescut extraordinar de mult. Vă dau exemplu asistenței sociale sau a însoțitorilor
persoanelor cu handicap, bugetul de stat sau guvernul era obligat să susțină 90% din cheltuielile pe
care administrația publică le face, din păcate pe anul acesta nu au susținut decât 60%, diferența de 30%
am fost nevoiți să o suportăm din bugetul local, ceea ce grevează și mai tare această situație. Am dat
un exemplu dar sunt exemple nenumărate de cheltuieli administrative pe care noi ar trebui să ni le
asumăm prin deciziile guvernamentale și atunci nu vom ști ce se va întâmpla în viitor, noi vom putea
acționa sau reacționa în funcție de situația pandemică și de situația bugetului local. Pentru că de 15 mai
și până în prezent executările silite sunt interzise, noi nu am mai încasat venituri la bugetul local,
trebuie echilibrate lucrurile, de aceea am propus procentul de 20%. Pe măsură ce vom vedea și bugetul
pe anul 2021 la nivel național pentru că noi nu știm acum ce venituri bugetare se preconizează la
nivelul administrației publice locale în anul 2021 neavând o propunere de buget național, vom putea să
mai intervenim pe parcursul anului cu alte facilități dacă vom considera oportun noi aici în consiliu,
suntem cu toții deschiși.
Domnul președinte de ședință: pentru ședința următoare să faceți un calcul și să ne spuneți cu
titlu informativ, cât înseamnă acest procent de 20% în bugetul local.
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Domnul primar: vreo 4 miliarde lei.
Supus la vot amendamentul domnului viceprimar, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri (Pavel
Cristian, Popescu Cătălin, Vîrdol Daniel și Gongea Ofelia).
21.Proiect de hotărâre nr. 74/19.11.2020 referitor la acordarea unor facilități de plată a
impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: propun un amendament dacă se poate atașa o cerere
cu cei cu reduceri care pot să ceară reduceri mai mari care nu mai au muncă, care nu au venituri pe
această pandemie, să depună o cerere la impozite și taxe locale și să demonstreze că nu au niciun venit,
am cunoștințe care au firme mici și s-au închis.
Domnul viceprimar: aici vorbim despre impozitul pe clădiri nerezidențiale care sunt date spre
închiriere către societăți comerciale sau persoane juridice care derulează activități deci nu în sine
activitatea economică este vizată de propunerea de scutire ci proprietarul imobilului dat spre folosință
cu titlu gratuit sau contracost către o persoană juridică ce derulează activități comerciale. Care a fost
raționamentul pentru care aș vrea să propun și vă rog domnule președinte să luați act de propunerea
noastră de amendament să fie o cotă de 20% la această propunere, 20% scutirea impozitului pe clădiri
tocmai în ideea că anumiți proprietari de clădiri au acordat suspendarea plății chiriei către anumite
societăți pe perioada în care ei nu și-au desfășurat activitatea și sunt menționate în proiectul de
hotărâre. Acesta a fost raționamentul de la care am plecat. Cât despre propunerea domnului consilier
cred că pe viitor ar trebui să avem în vedere posibilitatea unei analize foarte clare a mediului de afaceri
dar asta numai cu structurile asociative de la nivelul municipiului nostru.
Supus la vot amendamentul domnului viceprimar, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
22 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul primar: o să ne fie foarte greu cu bugetul redus, sper să ne ajutați la momentul dat să
trecem peste lipsa de bani, dacă va fi cazul, este greu pe această criză, sunt oameni care nu își permit
traiul zilei de mâine și că trebuie ajutați în momente delicate. Noi ne vom strădui ca și aparat
administrativ să punem lucrurile la punct, să muncim mai mult, să muncim mai bine, să muncim poate
cu mai puțini oameni, să rentabilizăm fiecare loc de muncă în așa fel încât banii să ne ajungă și să
putem trece peste anul viitor pentru că va fi un an foarte greu pentru economia României și pentru
economia Caracalului.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Alexe
Costică declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,
RĂDESCU VIOREL EMIL

ALEXE COSTICĂ
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