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La şedinţa Consiliului local al municipiului Caracal participă 17 consilieri, din cei 19
aleşi. Consilierul, Prună Stancu-Ştefan, a decedat în ziua de 29.07.2008, iar dl. consilier
Cernat Costin Şerban, este în delegaţie. Conform prevederilor legale este întrunit cvorumul
pentru desfăşurarea şedinţei ordinare.
La propunerea secretarului municipiului Caracal s-a ţinut un moment de reculegere în
memoria d-lui consilier Prună Stancu-Ştefan.
Ca preşedinte de şedinţă este ales dl. consilier Ghiţă Dănuţ, cu 17 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-nului primar, Gheorghe Anghel, care a prezentat
ordinea de zi, fiind iniţiatorul convocării şedinţei ordinare a Consiliului local.
Domnul preşedinte de şedinţă a solicitat consilierilor să se pronunţe asupra ordinei de
zi.
Domnul consilier Florescu Marian propune, având în vedere timpul scurt, urmând să
se meargă la înmormântarea consilierului Prună Stancu-Ştefan, să se elimine de pe ordinea de
zi punctele 4,5 şi 6, care necesită o dezbatere mai aprofundată, precum şi punctul 7, referitor
la informări, întrebări şi interpelări.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi iniţială care întruneşte 11 voturi
pentru şi 6 contra.
Propunerea d-lui consilier Florescu Marian a întrunit 6 voturi pentru şi 11 voturi
contra.
S-a trecut la discutarea ordinei de zi.
1. Completarea Consiliului local al municipiului Caracal cu reprezentantul PD-L.
Secretarul municipiului Cărigoiu Gheorghe, a dat citire informaţiei de pe e-mailul
Tribunalului Olt – secţia contencios prin care, prin sentinţa nr.452/28.07.2008, a admis
contestaţii PD-L Olt şi a d-nei Dinoiu Iuliana, anulând în parte HCL 2/2008, respectiv art.2,
prin care d-na Dinoiu Iuliana a fost invalidată de către Consiliul local.
S-a trecut la depunerea Jurământului de către d-na consilier Dinoiu Iuliana.
2. Informări privind activitatea desfăşurată de Poliţia municipiului Caracal,
Detaşamentul de Jandarmi şi Detaşamentul de pompieri, pentru menţinerea ordinii şi protecţia
cetăţeanului municipiului Caracal.
Comandantul Politiei municipiului Caracal, dl. Vasile Ion prezinta activitatea
desfasurata de Politia municipiului Caracal. Informarea se găseşte la dosarul şedinţei.
Dl. consilier Matei Claudiu, intreabă dacă la pază şi ordine au un număr de agenţi de
poliţie insuficient, care sunt acei agenţi, dacă cineva îi vede pe stradă. Precizează că pe
timpul nopţii se tulbură ordinea publică, prin parcări se fură noaptea, întreabă câţi infractori
sunt prinşi. Mai precizează că ar trebui să se ia în calcul şi înfiinţarea poliţiei comunitare,
întreabă de câţi agenţi ar fii nevoie.
Dl. comandant al Poliţiei municipiului Caracal, Vasile Ion, menţionează că în
municipiul Caracal sunt în total 23 de agenţi şi că nu sunt suficienţi.
Dl. consilier Florescu Marian, face precizarea că dl. comandant a menţionat că este
riscant ca agenţii să plece singuri la operaţiuni. Munca de poliţist este riscantă, riscul şi l-au
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asumat singuri, dar cu tot riscul numărul candidaţilor la poliţie este mare, fiind o activitate
bine remunerată.
Dl. Florescu Marian mai precizează că ar avea date cu privire la consumul de droguri,
de către tineri. Mai precizează că Doljul este cel mai mare punct unde se vând droguri.
Dl. comandant menţionează că nu s-a scuzat cu informaţiile date şi că a arătat
rezultatele. În legătură cu comportamentul poliţiştilor s-au luat măsuri. În legătură cu
accidentele de circulaţie, în ultima perioadă s-au înregistrat mai puţine accidente de circulaţie,
în unele cazuri fiind şi meritul poliţiei rutiere. Problema motoscuterelor neînregistrate.
Trebuie montat un aparat modern (radar) pentru descoperirea neregulilor în circulaţie.
Mai arată că cele mai multe accidente se întâmplă în zonele limitrofe municipiului.
Dl. consilier Doldurea Ionuţ, precizează că ar trebui făcut un studiu pentru înfiinţarea
poliţiei comunitare, un studiu cu costurile actelor de vandalism şi daune. Răul care se face şi
pierderile sunt mai mari decât întreţinerea poliţiei comunitare.
Dl. consilier Răileanu Vasile, precizează că în calitate de cetăţean şi consilier local ar
dori să informeze că în zona pieţei sunt o serie de comercianţi care vând covoare, perdele şi
alte materiale, aceştia neavând documente, cetăţenii sunt înşelaţi, calitatea fiind foarte proastă.
Dl. consilier Pisică Sabin, referitor la accidentele cu motoscutere şi la amenzile date
precizează că sunt multe motoscutere care nu sunt înmatriculate. Ar vrea să se intre în
legalitate şi să se înmatriculeze toate motoscuterele. Mai arată că, în Caracal există cele mai
puţine înmatriculări de mopede.
Dl. comandant precizează că vin cu motoscuterele din alte ţări, fără să aibă acte în
regulă. Mai precizează că ar prezenta o problemă pentru buna desfăşurare a circulaţiei
căruţaşii, care sunt în număr destul de mare.
Dl. preşedinte de şedinţă, Ghiţă Dănuţ are o sugestie legată de măsurile preventive,
privind consumul de droguri şi problemele rutiere. Neavând cunoştiinţe în domeniu ar
propune să se facă o razie prin toate Liceele din municipiul Caracal şi să se expună riscul
consumării drogurilor.
D-na consilier Mincă Georgeta, îl întreabă pe dl. comandant dacă se au în vedere şi
cartierele mărginaşe, acolo unde oamenii cultivă cereale şi unde se fură.
Dl. comandant Vasile Ion, răspunde că este imposibil să se asigure paza pe câmp.
Mai arată că în Caracal a fost prins un cetăţean cu droguri.
Dl.consilier Radu Florin, menţionează că s-a mărit numărul câinilor comunitari în
municipiul Caracal şi că există informaţii de la cetăţeni cum că ar fii aduşi şi din alte
localităţi.
Dl.comandant Vasile Ion, precizează că nu a auzit de aşa ceva în Caracal.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghiţă Dănuţ, menţionează că ar trebui înfiinţate organizaţii
de depistare a consumatorilor de droguri.
Dl.comandant, precizează că ar fi bine şi benefic să se prevină consumul de droguri.
Dl. Primar, precizează că domnul comandant ar trebui să colaboreze cu administraţia
dar şi cu pompierii şi jandarmeria. Sunt o serie de propuneri pe care o să le aibă în vedere, în
special cea cu poliţia comunitară.
Dl.Runcan, şeful jandarmeriei, prezintă situaţia jandarmeriei. Informarea se găseşte la
dosarul şedinţei.
Dl.consilier Matei Claudiu, întreabă dacă acum două luni, când au avut loc alegerile
locale, s-au constatat abateri.
Dl. Runcan, menţionează că pe perioada alegerilor locale nu s-au constatat abateri,
aducând şi jandarmi din Slatina pentru asigurarea ordinii şi pazei.
Dl.consilier Matei Claudiu, întreabă dacă în jurul secţiilor de votare s-au constatat
nereguli.
Dl. Runcan, precizează că nu au fost constatate nereguli.
Dl.comandant al Detaşamentului de pompieri, Dumitrescu Viorel, prezintă situaţia
pompierilor. Informarea se găseşte la dosarul şedinţei.
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Dl. consilier Matei Claudiu, întreabă dacă au reuşit să procure o maşină de
descarcerare.
Dl.comandant Dumitrescu Viorel, răspunde că încă nu au reuşit să procure dar că în
semestrul II vor procura o ambulantă şi o specială.
3. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Radu Dan Florin, care arată
că acesta a primit aviz favorabil şi că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate.
Dl.consilier Matei Claudiu, întreabă dacă un consilier poate face parte din 3 comisii, aşa
cum prevede art.19, pct. 3, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local
al municipiului Caracal.
Dl. Secretar al municipiului Caracal, Gheorghe Cărigoiu, precizează că avem un
Consiliu local mediu, ca număr, iar participarea în două comisii este suficientă.
D-na consilier Mincă Georgeta, face completări în legătură cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local, respectiv art.9, lit.b, art.9, lit.d, art.13, lit.f;
comisiile nu numai avizează dar şi analizează; comisia de cultură să avizeze şi pentru cadrele
didactice.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.
4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Statutului municipiului Caracal.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Radu Dan Florin, care arată
că acesta a primit aviz favorabil şi că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate.
Dl. consilier Florescu Marian, precizează că ar tebui să-i nominalizeze pe cei care s-au
abţinut în comisii.
Dl. secretar îi nominalizează pe consilierul Prună şi dl.consilier Florescu.
D-na consilier Mincă Georgeta, face anumite corecturi, pasajul 2, alin I, areal nu
arienal, CAP V “denumirea instituţiilor de învăţământ, Colegiul tehnic şi Colegiul agricol,
Clubul copiilor şi elevilor, nu Palatul culturii, “mosaic” nu “mozaical”, la CAP VII,
preponderent 68% comerţ cu amănuntul, nu cu ridicata.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghiţă Dănuţ, propune ca Statutul să fie dat publicităţii, prin
mass-media.
Dl.consilier Nedianu Ion, solicită să se menţioneze la situaţia economică Romvag, a
pierdut piaţa din est dar a câştigat în vest.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.
5. Proiect de hotărâre referitor la numirea Consiliului de Administraţie, a Comisiei
de cenzori, precum şi a reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. IGO S.A. Caracal.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Radu Dan Florin, care arată
că acesta a primit aviz favorabil şi că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate.
Dl.consilier Matei Claudiu, menţionează că în perioada anterioară, dl. Veselin a spus că
se va retrage de la conducerea S.C. IGO S.A. Caracal şi ar vrea să ştie cine l-a renumit şi de
ce. Dacă domnii din consiliul de administraţie au depus garanţii, care sunt aceste bunuri.
Dl. preşedinte de şedinţă, Ghiţă Dănuţ, menţionează că ar fii bine să se lase deoparte
răutăţile şi să se continue punctele de pe ordinea de zi.
Dl. director al S.C IGO S.A Caracal, Veselin Stelian, precizează că sunt numai garanţii
bancare nu şi imobiliare.
Dl. consilier Răileanu Vasile, întreabă dacă membrii sunt numiţi conform Legii.
Dl.viceprimar Ionescu Valerică, dă relaţii, prezintă prevederile Legii 31/1991, privind
societăţile comerciale.
Dl. consilier Florescu Marian, întreabă care au fost criteriile care au stat la baza Legii,
mai menţionează că la S.C. IGO S.A. Caracal sunt probleme foarte mari, societatea se află în
faliment judiciar. Mai întreabă dacă patrimoniul poate fi gestionat de un consiliu de
administraţie. Mai precizează faptul că nu ştie ce aptitudini au d-na Hoară şi d-nul
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Ciocanezeu. Mai precizează că dl. Vanea Florică, expert, ar fii avut multe expertize
contestate. Dacă din interpretarea Legii 31/1991, directorul poate fi şi preşedintele consiliului
administraţiei.
Dl. consilier Florescu Marian, pune problema comisiei de cenzori, a domnilor Vasile
Ion şi Vanea Florică. Consideră că primul este în vârstă, iar cel de-al doilea nu are o
competenţă profesională adecvată.
Dl.primar precizează că în legătură cu dl. Ciocanezeu şi d-na Hoară, aceştia conlucrează
cu S.C. IGO S.A. Caracal de mai mult timp. În legătură cu d-na Hoară, precizează că aceasta a
fost verificată şi că este un om de bază în municipiul Caracal. În legătură cu dl. Vasile Ion,
acesta este expert la fel ca d-nul Vanea, aceştia fiind în comisia de cenzori de foarte mult
timp, aceştia ar tebui să rămână pentru că au experienţă.
Dl primar, mai relatează că ar trebui să fim de acord să se prezinte activitatea depusă de
Consiliul de administraţie periodic.
În legătură cu falimentul, au fost discuţii cu RAFO Oneşti, dar s-a rezolvat favorabil
prin retragerea plăţii. Sunt probleme cu Distrigazul, S.C. IGO S.A. Caracal este datoare cu 57
miliarde de la cetăţeni, şi de la instituţiile subordonate consiliului local ( şcoli, localurile
primăriei, muzeul, biblioteca etc.).
Dl. consilier Florescu Marian, precizează că la art.3 se menţionează numirea d-lui
Ionescu Valerică, actualul viceprimar, şi că nu este de acord cu numirea acestuia pentru că în
spatele activităţii sale nu este performanţă, fiind director la fabrica de mobilă mult timp, şi din
400 de angajaţi mai sunt 30.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghiţă Dănuţ, menţionează că trebuie să lăsăm insinuările
deoparte.
Dl. consilier Florescu Marian, precizează că nu poate fi propus cineva care nu
demonstrează o anumită performanţă. Nu se leagă de persoana fizică, dar opinia lui şi a
organizaţiei din care face parte este aceea că nu este de acord cu numirea dl. Ionescu Valerică
în funcţia de reprezentant al Consiliului local Caracal în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C.IGO SA Caracal.
Dl. primar precizează că este prevăzut în lege ca viceprimarul să fie numit în această
comisie de administraţie.
Dl.consilier Ionescu Valerică, viceprimar dă relaţii în legătură cu societatea pe care o
conduce, arătând că aceeaşi performanţă s-a realizat cu 30 de salariaţi în loc de 400.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghiţă Dănuţ, arată că dl. consilier Florescu Marian a intervenit
de două ori în această problemă. Acesta mai precizează că s-a reţinut ideea că o să fie făcut
un raport de activitate. Se votează separat fiecare articol în parte.
Supus la vot art.1 a fost votat cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă ( Răileanu,
Florescu, Dinoiu, Ilin, Nedianu) şi 1 abţinere ( Matei).
Supus la vot art.2 a fost votat cu 11 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.
Supus la vot, art.3 a fost votat cu 10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, fără votul dl.
Ionescu.
6. Proiect de hotărâre referitor la
aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: CANALIZARE ŞI
REABILITARE SISTEM RUTIER ŞI PIETONAL STR. DECEBAL ÎN MUNICIPIUL
CARACAL, JUD. OLT.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-na consilier Mincă Georgeta, care arată
că acesta a primit aviz favorabil şi că au fost obiecţiuni în comisia de specialitate.
Dl. consilier Nedianu Ion, precizează că acest studiu de fezabilitate nu este real şi că nu
se ţine cont de laterale, în timpul ploilor mari se pot inunda. Mai precizează că 35% din
străzile oraşului sunt din pământ şi ballast, este necesar un proiect pe termen lung.
D-na Dumitrescu Nadia, architect şef în cadrul Primăriei municipiului Caracal, dă
detalii în legătură cu proiectul.
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Dl. Primar vine cu propunerea ca şi la comisiile de specialitate să se filmeze iar
şedinţele în plen nu au voie să ţină mai mult de o oră.
Domnii consilieri de la PDL se ridică şi pleacă din sală urmând să ajungă la
înmormântare.
Dl. consilier Pisică Sabin, vorbeşte despre licitaţii că durează mult 6 luni.
D-na architect şef Dumitrescu Nadia, explică faptul că, reţeaua de canalizare trebuie săşi facă branşamentul, autorizaţiile, documente şi mai trebuie şi o perioadă de timp pentru
tasare naturală.
Dl. primar menţionează că a primit foarte multe înjurături, mai dă exemplu că la 3 case
după ce s-a asfaltat s-a spart strada, fac asta pentru a-l şicana pe dânsul.
D-na consilier Mincă Georgeta, întreabă dacă este eficient transportul în comun,
microbuzul care a fost băgat se poate extinde şi pe alte străzi.
Dl. primar menţionează că sunt foarte puţini care circulă cu acest microbuz. Mai
precizează că sunt probleme destule. Este întrebat de Sărbătoarea Berii, când are loc, se
hotărâse să aibă loc pe 17-18 noiembrie să fie de Zilele Caracalului.
Se gândesc ca în septembrie să se organizeze Sărbătoarea Berii.
Dl. preşedinte de şedinţă, Ghiţă Dănuţ, aminteşte că pe 14.07.2008 a avut loc comisia
de cultură şi nu a fost prezentat niciun proiect de hotărâre, dar s-a discutat punctul I –Serbarea
berii.
Al doilea punct a fost vizitat Teatrul Naţional, care o să fie finalizat peste puţin timp.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, d-nul preşedinte de şedinţă Ghiţă Dănuţ,
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GHIŢĂ DĂNUŢ
GHEORGHE CĂRIGOIU
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