ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2008 la Şedinţa ordinară a Consiliului local

Şedinţa a fost deschisă de d-nul Secretar care a făcut prezenţa, arătând că participă
la şedinţă 18 consilieri din cei 19, lipsind motivat domnul consilier Fugaciu Ştefan.
Preşedintele de şedinţă este ales cu 18 voturi pentru, d-nul consilier Luţă Ştefan
Constantin.
Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor să-şi exprime părerea în legătură cu
procesul-verbal de la şedinţa ordinară din data de 27.12.2007.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, procesul-verbal este aprobat cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar Gheorghe Anghel, pentru a
prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar prezintă ordinea de zi care este aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2008.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-na consilier Mincă Georgeta, care
arată că acesta a primt aviz favorabil şi că nu au fost obiecţiuni în comisia de speciliatate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
2. Proiect de hotărâre referitor la instituirea unor tarife pentru prestări servicii către
persoane fizice şi juridice, pentru anul 2008.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-na consilier Mincă Georgeta, care
arată că acesta a primt aviz favorabil şi că nu au fost obiecţiuni în comisia de speciliatate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
3.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea
serviciului public de salubrizare.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-na consilier Mincă Georgeta, care
arată că acesta a primt aviz favorabil şi că nu au fost obiecţiuni în comisia de speciliatate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contractului de prestare de servicii cu
A.T.I. Pegaso privind „întocmire documentaţie studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare
pentru accesare de fonduri nerambursabile pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de străzi din municipiul Caracal, judeţul Olt”
1

Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-na consilier Răileanu Elena, care
face precizarea că în comisie nu s-a discutat despre un contract cu firma italiană ATI
Pegaso şi că s-a discutat numai despre reabilitarea drumurilor.
D-na Nadia Dumitrescu, arhitect-şef, direcţia tehnică face precizarea că în comisie
s-a discutat şi despre asocierea cu acea societate italiană, care, în cele din urmă s-a constat
că a câştigat licitaţia.
D-nul preşedinte de şedinţă, Luţă Ştefan face precizarea că într-adevăr s-a vorbit
despre această societate în comisia de specialitate.
D-nul consilier Rădulescu Doru arată că s-a discutat despre acest proiect şi despre o
licitaţie la care au participat şi parteneri italieni.
D-nul Primar oferă posibilitatea d-lui viceprimar Marian Magnea de a prezenta
câteva detalii cu privire la acest proiect.
D-nul Viceprimar arată că s-a discutat să se facă o reabilitare de drumuri şi că
trebuia făcută o documentaţie şi un studiu de fezabilitate cât mai repede spre a avea şanse
mai mari de a fi câştigat concursul pentru proiectul derulat cu bani nerambursabili de la
U.E.
D-na consilier Răileanu Elena face menţiunea că nu este împotriva accesării
fondurilor.
D-na consilier Galiş Natalia întreabă de ce nu a fost prezentat acest proiect din luna
octombrie 2007 şi este prezentat tocmai în ianuarie.
D-nul Viceprimar face precizarea că nu este nicio neregulă, deoarece acest proiect
se poate semna şi fără acordul Consilului local, iar dl. primar a dorit să se ia acordul şi al
Consiliului local.
D-nul Primar arată că s-a ţinut licitaţia pentru a se face un studiu de fezabilitate şi
oamenii au cerut o aprobare a Consiliului local, deoarece aceştia voiau cât mai repede o
hotărâre a Consiliului local, fiind neapărată nevoie de această hotărâre. În continuare, face
precizarea că este vorba de o sumă de 900 miliarde lei şi că se impun răspunderi Ad-ţiei
Publice Locale, care trebuie să susţină acest proiect cu suma de 59500 euro, iar dacă nu se
va câştiga acest proiect, aceşti bani vor fi pierduţi, iar responsabilitatea să fie atât a
executivului cât şi a deliberativului –Consiliul local.
D-na consilier Mincă Georgeta arată că reţelele de străzi necesită modernizare şi
reabilitare şi că trebuie să profităm de ofertele pe care ni le oferă UE, fiind de acord cu
acest proiect.
D-nul Primar prezintă străzile care vor fi modernizate cum ar fi str. Craiovei, Miron
Costin, Pasaj PECO precum şi bld.A. Carcalla şi str. Vornicul Ureche.
Mai arată că nu toate străzile din oraş vor fi reabilitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă d-na consilier Galiş Natalia, d-na consilier Răileanu Elena, d-nul consilier Puşcă
Ştefan şi o abţinere d-nul consilier Matei Claudiu.
5. Proiect de hotărâre referitor la aplicarea de către Consiliul local al
municipiului Caracal a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea proiectului <<Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea spaţiului verde
din Parcul „Constantin Poroineanu”>>
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Bălăceanu Ion, care
arată că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate şi că a primit aviz favorabil.
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Nefiind observaţii sau obiecţiuni proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
6.Proiect de hotărâre referitor la alimentarea cu apă potabilă, prin SC IGO SA, a
sistemului public, pe care Consiliului local Redea îl va realiza pe teritoriul său
administrativ.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Bălăceanu Ion, care
arată că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate şi că acesta a primit aviz favorabil,
fiind vorba despre o cooperare SC IGO va avea calitatea de concesionar, preluând
instalaţiile şi conductele şi că nu pune în pericol sistemul de apă din Caracal.
D-nul Viceprimar precizează că operatorul din Caracal va deveni operator regional.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public al statului şi
administrarea A.N.S.V.S.A. în domeniul public al municipiului Caracal şi în
administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal a imobilului situat în Caracal, str.
B.P.Haşdeu nr.2.
8.Proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public al municipiului
Caracal şi administrarea Consiliului Local al muncipiului Caracal în domeniul public al
statului şi administrarea A.N.S.V.S.A. a imobilelor situate în Caracal, str.A Caracalla,
bl.3A, str.Iancu Jianu nr.19, Piaţa Agroalimentară Caracal, Corp A – Etaj.
Proiectele de hotărâre numărul 7 şi 8 sunt prezentate de către d-nul consilier
Bălăceanu Ion , care arată că au primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Nefiind observaţii şi obiecţiuni, proiectele de hotărâre sunt aprobate cu 18 voturi
pentru.
9.Proiect de hotărâre referitor la concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioadă
de 10 ani a unei suprafeţe 23,00 mp de teren, aparţinând domeniului privat al municipiului
Caracal, situat pe str. Intr. Muzeului, la Nord de blocul 4 pentru amenajare teresă
acoperită.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată
că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate şi că a primit aviz favorabil.
Nefiind observaţii şi obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
10.Proiect de hotărâre referitor la închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de
3 ani a unei suprafeţe de teren de 12 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului
Caracal, situat pe str. Aviatorilor, com.Deveselu, pentru amplasare spaţiu comercial, tip
ruletă.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată
că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate şi că a primit aviz favorabil.
Nefiind observaţii şi obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
11.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei, numărului de personal
şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Caracal, aprobarea numărului maxim de funcţii publice şi ponderea funcţiilor
publice pe categorii.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către d-na consilier Răileanu Elena, care arată
că nu au fost obiecţiuni în comisia de specialitate şi că a primit aviz favorabil.
Nefiind observaţii şi obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
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12.Informări, întrebări şi interpelări.
Înainte de a trece la punctul 12 de pe ordinea de zi d-nul secretar Gheorghe Carigoiu,
informează pe d-nii consilieri că de luna viitore indemnizaţia va fi virată pe card şi solicită
consilierilor să prezinte băncile unde vor avea aceste instrumente.
D-na consilier Galiş Natalia cere să i se răspundă la două probleme şi anume
doreşte ca d-nul Veselin Stelian, director la SC IGO SA, să prezinte situaţia cetăţenilor şi
a persoanelor juridice care au datorii la asociaţiile de proprietari, iar cea de a doua
problemă cere d-nei Nadia Dumitrescu, să prezinte care este stadiul blocului D1 din
strada Dragoş.Vodă, lângă Cerna.
D-nul consilier Matei Claudiu prezintă câteva probleme şi anume despre circulaţia
auto de la Teatru spre Stadion, precizând că nu se respectă legislaţia rutieră, circulându-se
cu maşini de mare tonaj care deteriorază casele, iar cea de-a doua problemă cere d-lui
preşedinte de sindicat al învăţământului Caracal, d-nul Chiosan Şerban, să prezinte situaţia
tichetelor cadou ale cadrelor didactice, făcând afirmaţia că toate cadrele didactice primesc
tichete cadou de 6 ori pe an.
În continuare, întreabă de ce plata facturii la energie termică este atât de mare în
comparaţie cu anul trecut, oferind câteva exemple cu diferenţele de cost de la o locuinţă
la alta cu aceeaşi suprafaţă, cerând să i se explice cum se calculează aceste sume.
D-nul Primar dă cuvântul d-lui Veselin Stelian pentru a răspunde la întrebările
adresate de către consilieri.
D-nul Veselin Stelian face precizarea că nu s-au achitat toate datoriile şi că soldul
clienţilor cu datorii la ora actuală este de 18 miliarde lei vechi. Urmează ca în viitoarele
şedinţe să exemplifice persoanele fizice şi juridice cu datorii.
D-nul consilier Bălăceanu Ion arată că acolo unde apar nereguli este bine ca acestea
să fie concretizate într-un proiect de hotărâre de către consilierii care le semnalează pentru
ca toţi consilierii să ia măsuri.În legătură cu furnizarea energiei termice, informează că
90% dintre cetăţeni nu au posibilitatea de a-şi monta centrale de apartament şi sunt nevoiţi
să rămână în sistemul centralizat.
D-nul consilier Matei Claudiu arată că nu s-a referit la montarea de centrale de
apartament ci numai la faptul că sunt diferenţe mari la plata energiei termice între locuinţe
cu aceeaşi suprafaţă.
D-nul Veselin Stelian arată că nu există două preţuri diferite la furnizarea energiei
termice în Caracal, iar sumele mari ce s-au plătit în aceste luni se datoreşte consumului
dublu de gaz pentru încălzire din cauza frigului.
D-na Nadia Dumitrescu arată că în 2007 Consiliul local a aprobat vânzarea
apartamentelor de pe str. Dragoş Vodă, lângă Cerna dar că Prefectura nu a aprobat
hotărârea, propunându-se un alt proiect de hotărâre se aşteaptă validarea Prefecturii pentru
ca acestea să poată fi vândute.
În continuare, d-nul primar arată că la ora actuală sunt peste 6 mii de cetăţeni care
beneficiază de căldură şi mai face precizarea că preţurile variază în funcţie de spaţiul
locuinţei. Mai arată că din toate cartierele municipiului Caracal, oamenii se declară
nemulţumiţi, în special, pentru faptul că trec foarte multe utilaje de tonaj greu şi că nu se
ia nicio măsură, însă, dacă se impune interzicerea maşinilor de greu tonaj de peste 8 ore,
aceştia vor merge cu viteză mult mai mare. Trebuie să se ţină cont şi de faptul că nu
trebuiesc preluate toate nemulţumirile oamenilor, ci că trebuie privit şi interesul localităţii.
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În legătură cu tichetele cadou, s-a ţinut o discuţie cu directorii de şcoli şi cu
membrii din sindicatul învăţământului, care erau nemulţumiţi pentru faptul că s-a înţeles
că d-nul primar se opune cu vehemenţă pentru a le asigura drepturile.
D-nul Primar precizează faptul că nu este angajatorul cadrelor didactice şi că
această datorie revine Ministerului Învăţământului, afirmând că se va documenta şi dacă
este legal, nu se va întârzia procedura de a se oferi aceste drepturi. În continuare mai
afirmă faptul că nici funcţionarilor publici din cadrul Primăriei nu li s-a oferit prima de
concediu şi că este obligat să o pună în aplicare, conform hotărârilor instanţelor
judecătoreşti.
În legătură cu termoficarea, arată că, după ce s-au montat acele gigacalorimetre şi
dacă preţurile nu creşteau datorită consumului mare de gaz din pricina frigului de lungă
durată, plata la facturile de energie termică era aceeaşi ca şi anul trecut. Mai arată că unii
oamenii au şi câte un apartament şi casă şi pensie destul de mare, primesc şi subvenţie la
energia termică şi tot aceşti oameni sunt nemulţumiti. O altă categorie de oameni
nemulţumiţi sunt aceia care sunt debranşaţi de la sistemul centralizat şi locuiesc în frig,
alţii care au declarat că au centrală de apartament, dar care nu sunt debranşaţi de la
sistemul centralizat şi alţii care au centrală de apartament.
D-na consilier Galiş Natalia arată că facturile s-au dublat, iar în privinţa proiectului
de modernizare a sistemului centralizat nu a dat niciun rezultat, datorită faptului că până la
urmă cetăţenii plătesc şi pierderile, oferind un exemplu că la o locuinţă de 52 mp se
plăteşte suma de 4 milioane lei vechi.
D-nul Primar arată că aceste gigacalorimetre au fost montate pe scara de bloc,
pentru a plăti cetăţenii cât consumă.
D-nul viceprimar face două precizări şi anume că diferenţa de preţ este de 38% şi că
aceste diferenţe relevă din faptul că unele scări de bloc pot fi izolate termic sau nu, iar pe
o scară de bloc poate fi debranşat un singur apartament, iar pe altă scară mai multe
apartamente.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ roagă pe cei care au datorii foarte mari să se gândească
foarte bine că şi Consiliul local şi Primăria şi-au asumat un risc pentru ca cetăţenii să nu
stea în frig, insistând să se gândească bine la importanţa gestului făcut.
D-nul Stelian Veselin, înainte de a prezenta câteva date cu privire la energia
termică, doreşte să afirme că în urma participării la Prefectura Olt,d-nul Prefect este foarte
satisfăcut de ceea ce se întâmplă la Caracal şi că în tot judeţul Olt la Caracal este singurul
operator care mai funcţionează. În continuare, arată că s-a constatat că nivelul cantităţii de
energie termică este de 75% faţă de celelalte localităţi şi că nu se ţine cont de foarte multe
date, să se facă diferenţa şi de gradul de temperatură dintre anii 2006-2007, făcând
precizarea că în această iarnă cazanele au funcţionat continuu, fără oprire. Pe lângă alte
investiţii care s-au făcut în Caracal, un lucru important este acela că au fost montate
aparatele de gigacalorimetre şi că este păcat să se spună că nu s-a făcut nimic pentru
localitate.
O altă problemă este aceea că unele aparate de gigacalorimetre creează probleme
care pe parcurs vor fi reglementate. O altă cerinţă este aceea de a nu se mai face intervenţii
de către oricine pentru aerisire şi alte servicii, deoarece totul se plăteşte, iar în ceea ce
priveşte blocul ANL de pe str. V. Alecsandri, care aparţine de IGO, problemele apărute
acolo, vor fi rezolvate.
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D-nul Chiosan Şerban arată că în legătură cu tichetele cadou şi cele de creşă
consideră că demersul trebuie făcut de fiecare unitate în parte şi că ar trebui solicitată toată
documentaţia din partea unităţi.
În continuare, se poartă discuţii libere între domnii consilieri, după care d-nul
consilier Ghiţă Dănuţ solicită sprijinul Administraţiei publice locale să se facă demersurile
necesare, în ceea ce priveşte o persoană singură, pentru a fi repartizată la Spitalul MedicoSocial.
D-nul Primar arată că este de acord cu acest caz şi că problema va fi rezolvată.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, d-nul preşedinte de şedinţă Luţă Ştefan
Constantin, declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GHEORGHE CARIGOIU

LUŢĂ ŞTEFAN CONSTANTIN
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