ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.03.2008 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, absentând motivat domnul consilier Fugaciu Ştefan.
Preşedintele de şedinţă a fost ales la şedinţa ordinară din 29.02.2008, d-nul consilier
Matei Claudiu.
Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor să-şi exprime părerea în legătură cu
procesele -verbale de la şedinţa extraordinară din data de 21.02.2008 şi şedinţa ordinară
din data de 29.02.2008.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, procesele-verbale au fost aprobate 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 contractării unui împrumut intern, în
valoare de 20.000.000 lei.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-na consilier Mincă Georgeta, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-na consilier Galiş Natalia nu este de acord cu acest împrumut, întreabă de ce nu
s-a ataşat la proiectul de hotărâre lista cu prioritaţi, pentru că nu poate aproba acest proiect
de hotărâre dacă nu i-se prezintă lista obiectivelor de investiţii de interes public local ce
se vor realiza din împrumut.
Mai precizează că este vorba de o sumă destul de mare şi că ar trebui să se ştie
banca, care oferă acest împrumut, dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente
fiecărei finanţări rambursabile, mai precizează că trebuie să se ştie despre celelalte
împrumuturi pe care le are Consiliul local Caracal, datoriile pe care le are S.C. IGO S.A.
Caracal, afirmând că trebuie să se vină cu un proiect de infrastructură.
În continuare întreabă de ce atâta grabă, de ce în ultimele două luni înaintea
alegerilor locale se încearcă să se facă totul.
D-na consilier Mincă Georgeta, precizează că la comisia de specialitate a fost
prezentată lista obiectivelor de inventar de interes public local ce se vor realiza din
împrumut, şi că s-a ajuns la concluzia că aceste datorii sunt corecte.
D-nul consilier Matei Claudiu, întreabă al cui este acest proiect şi de ce trebuie
reunite comisiile buget-finanţe cu cele juridice.
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D-na director economic Tudor Maria, precizează că aşa au fost convocate, pentru a
se respecta legalitatea acestuia.
D-na consilier Mincă Georgeta, precizează că aceste lucruri sunt normale, de ce să
se facă mai multe gropi. Odată cu sosirea primăverii ar trebui să se rezolve aceste
probleme.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, arată că ar dori să se refere la proiectele de hotărâre,
precizând că la punctul final se pot pune întrebări, mai menţionează că activitatea în
interesul cetăţeanului, începe odată cu noul mandat şi se termină la sfârşitul acestuia.
În continuare întreabă dacă este sau nu este necesară îndeplinirea obiectivelor.
D-nul consilier Matei Claudiu, precizează că este necesară, dar nu acum.
D-na consilier Galiş Natalia, completează că este o problemă importantă acest
împrumut, menţionând că acum câţiva ani s-a realizat o lucrare cu firma d-lui Spiru, fiind
normal ca atunci să se analizeze temeinic, pentru ca acum să nu vină să dea jos lucrarea.
Referitor la asfaltare precizează că se face o cârpăceală. Deasemenea interpelează pe d-nul
consilier Bălăceanu Ion, arătând că firma fiului dânsului a realizat iluminatul în
municipiul Caracal.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ întreabă dacă d-na consilier Galiş Natalia, consideră
necesară realizarea acestor obiective.
D-na consilier Galiş Natalia, răspunde că este necesară realizarea acestor obiective,
dar în etape.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, menţionează că în etape se va face, pentru că aşa este
normal, mai menţionează faptul că, ar dori să i se pună întrebări în domeniu, precizând că
se va face licitaţie cu banca.
D-na consilier Galiş Natalia, întreabă de ce în proiect se nominalizează firma şi
anume Arcon Proiect Slatina.
D-na arhitect şef Dumitrescu Nadia, răspunde că la acest împrumut pot veni şi firme
din străinătate, fiind licitaţie internaţională, împrumutul făcându-se prin licitaţie publică.
În continuare arată că, firma care se va ocupa de reabilitare are taxele mai
accesibile. Mai afirmă că pe lista de prioritate sunt două străzi şi anume: T. Vladimirescu
şi Mircea-Vodă, acestea fiind grav deteriorate, din cauza traficului greu, locuitorii
sesizând primăria cu această problemă, de aceea sunt primele pe listă.
D-na Dumitresu Nadia, în continuare enumeră mai multe străzi care vor fi
reabilitate.
D-nul consilier Bălăceanu Ion, arată că împrumutul este necesar pentru reabilitarea
străzilor, acum când s-a terminat cu introducerea gazelor. În continuare îi răspunde d-nei
consilier Galiş Natalia, că iluminatul s-a scos la licitaţie, firma Luxen, a cerut 40 miliarde,
iar firma fiului dânsului a făcut cu 3 miliarde. Mai precizează că ar trebui încurajate
firmele din Caracal, pentru ca angajaţii să plătească impozitele locale în Caracal. Având în
vedere că firma Luxen este din Galaţi, banii ajungând în această localitate.
D-na consilier Răileanu Elena, întreabă de ce atâta grabă cu acest împrumut, având
în vedere că suntem la sfârşit de mandat şi că nu ar fi moral, pentru cei care vor veni, să
preia acest împrumut.
D-nul Primar, întreabă de ce atâta teamă, deoarece aceste proiecte sunt de
perspectiva anilor viitori, menţionând să se reflecteze asupra acestei situaţii.
D-nul consilier Vătămanu Victor, doreşte să amintească că este pentru prima dată
când se discută de reabilitare, până va avea loc licitaţia va mai dura, fiind posibil chiar şi
după alegeri. În continuare arată că se alătură celor care doresc realizarea reabilitării,
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menţionând că împrumutul este mare, dar nimic nu este prea mult când este vorba de
interesul cetăţeanului.
D-nul consilier Căroi Nicolae, observă că devine stresant acest împrumut şi
întreabă dacă nu se putea realiza pe o finanţare europeană.
D-na Dumitrescu Nadia, arată că fondurile structurale nu puteau cuprinde toate
obiectivele.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, precizează că indiferent de momentul mandatului,
Consiliul local trebuie să voteze în interesul cetăţeanului, amintând că acelaşi lucru s-a
întâmplat cu căldura şi apa caldă, în final votându-se.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru şi 3 împotrivă,
d-na consilier Galiş Natalia, d-na consilier Răileanu Elena, d-nul consilier Matei Claudiu.
2.Proiect de hotărâre referitor la acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor
fiscale, în baza O.G. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-na consilier Mincă Georgeta, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
3.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan,
tarlaua 75, 2 loturi în suprafaţă totală de 9973,35mp., pe partea stângă str. Mărţişorului
parcela 21.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent, pentru
CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+3-4, în municipiul Caracal, str. Heliade
Radulescu nr.14, cu denumirea UTR ZL1.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-na consilier Galiş Natalia, menţionează că acest proiect trebuie prezentat în
detaliu consiliului local.
D-na Dumitrescu Nadia, oferă detalii în legătură cu acest proiect, menţionând că
este o firmă privată, autorizată, proprietatea d-lui Dumitrescu Liviu, acest proiect neavând
niciun impact negativ. Are forma unui „L” , construindu-se 21 de apartamente, având şi
14 locuri de parcare.
D-nul consilier Matei Claudiu, precizează că proiectul este frumos, dar cam îngust.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre referitor la concesionarea, prin licitaţie publică, pe o
perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de 5,00 mp de teren, aparţinând domeniului public
al municipiului Caracal, situat pe str. A. Caracalla la Nord de bl.J şi str. 1 Decembrie
1918-parcare, pentru amplasare două panouri publicitare.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Matei Claudiu, doreşte să-l întrebe pe d-nul Tudor Doru, director al
ziarului Oglinda Romanaţiului, dacă i-a scăzut tirajul la revistă, dar a sesizat că acesta nu
este prezent.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
3

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 PE STRĂZILE CRAIOVEI,
MĂRĂŞTI ŞI ŞTEFAN CEL MARE ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL
OLT.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-na consilier Galiş Natalia, menţionează că nu este de acord cu acest proiect de
hotărâre pentru că este pusă în faţa lucrului împlinit.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă, d-na consilier Galiş Natalia.
7.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 PE STRADA MIRCEA VODĂ
ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Bălăceanu Ion, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă, d-na consilier Galiş Natalia.
8.Proiect de hotărâre referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
municipiul Caracal.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Căroi Nicolae, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, întreabă dacă este estimat numărul victimelor într-o
astfel de situaţie.
D-nul Barbu Florin, precizează că nu s-au făcut estimări.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, reformulează întrebarea, întrebând la cât se estimează
numărul victimelor.
D-nul Barbu Florin, precizează că în cazul unui cutremur ar avea de suferit cam 1020% din numărul locuitorilor, iar serviciul voluntar cuprinde 69 de persoane.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre referitor la atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe
de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal beneficiarilor
Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Căroi Nicolae, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-na consilier Galiş Natalia, întreabă dacă administraţia asigură facilităţi necesare
pentru construirea unei locuinţe.
D-nul Primar, menţionează că nu se asigură facilităţi, dar că se vor realiza în viitor,
în funcţie de banii bugetului local.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr. 3 din HCL nr. 21 din
28.02.2007 privind Aprobarea Planului strategic al Centrului de zi „Cristina” Caracal în
domeniul serviciilor sociale în perioada 2006 – 2011, a Codului Etic al personalului
angajat în cadrul instituţiei publice specializate de asistenţă socială Centrul de zi
„Cristina” Caracal şi a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale.
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Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Căroi Nicolae, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-na consilier Galiş Natalia, întreabă câţi copii beneficiază de serviciile Centrului
de zi Cristina şi dacă se ştiu şi pe sexe.
D-nul Rădescu Viorel, arată că 17 copii beneficiază de serviciile Centrului de zi
Cristina, dar după sex nu se ştie.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre referitor la stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce
vor fi precolectate, colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal, de la persoanele
fizice, care locuiesc în imobilele tip condominiu.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-na consilier Mincă Georgeta, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
12.Proiect de hotărâre referitor la realizarea unui bust al lui Constantin
Poroineanu.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Ghiţă Dănuţ, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
13.Proiect de hotărâre referitor la organizarea Zilelor Culturii Caracalene.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Ghiţă Dănuţ, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Matei Claudiu, arată că în comisie a fost împotrivă, întreabă câţi
angajaţi are Muzeul şi dacă în restul anului sunt Zilele porţilor închise, folosind aceeaşi
întrebare şi pentru Casa de cultură.
D-nul Mihai George, directorul Muzeului, arată că are 16 angajaţi şi că în cele trei
zile „Porţile muzeului” vor fi deschise 24 de ore şi nu se va percepe comision la intrare,
de aceea aceste 3 zile se numesc „Zilele Porţilor Deschise”.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru şi 3 împotrivă,
d-na consilier Galiş Natalia, d-na consilier Răileanu Elena şi d-nul consilier Matei
Claudiu.
14.Raport al activităţilor desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţiei
civile şi prevenirii şi stingerii incendiilor) în anul 2007.
Raportul este prezentat de d-nul consilier Căroi Nicolae, care arată că acesta a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
15.Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul Secretar prezintă situaţia unei familii, care solicită ajutor de înmormântare,
precizând că are o pensie mică, de 399 lei şi nu are posibilitatea să-şi recupereze banii
împrumutaţi pentru înmormântarea copilului, arătând că această problemă s-a discutat cu
direcţia economică şi că această situaţie se poate rezolva numai prin Casa de Pensii.
D-nul Primar, arată că a ajutat-o pe această femeie din propriul buzunar, dar că
aceasta exagerează. De asemenea menţionează că, cei care au posibilitatea o pot ajuta.
D-na consilier Galiş Natalia, propune ca fiecare consilier să dea câte 50 lei din
indemnizaţie.
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D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, afirmă că ar fi un gest frumos dacă ar ajuta-o,
oferindu-i sprijin în cadrul Centrului Medico-Social.
D-nul Primar, precizează că ar trebui făcută o anchetă socială în acest caz.
D-nul consilier Matei Claudiu, este de acord cu propunerea făcută de dl. Primar.
D-na consilier Galiş Natalia, întreabă ce s-a întâmplat cu studiul de fezabilitate cu
ATI Pegaso.
D-nul Primar , precizează că se discută pe acest proiect, mai arată că studiul de
fezabilitate costa 59.000 Euro şi că acest proiect, nu a fost refuzat, dar nici semnat.
D-nul consilier Matei Claudiu, a cerut scris anumite precizări directorului S.C. IGO
S.A. Caracal data trecută şi anume contractul pentru energie termică, energie electrică,
contractul pentru apă a clubului Karma. Mai menţionează că nu are nimic cu omul
Veselin, dar că este împotriva directorului Veselin, cerând suspendarea din funcţie a
acestuia.
D-nul director Veselin Stelian, precizează că a devenit ţinta atacurilor d-nului Matei
Claudiu şi că e conştient de răul pe care vrea să i-l facă.
D-nul consilier Matei Claudiu, citeşte din Regulamentul Consiliului Local cum că
Consiliul local poate numi şi suspenda din funcţie.
D-nul Secretar, precizează că suspendarea se face conform prevederilor legale, în
baza unei anchete preliminare.
D-na consilier Galiş Natalia, precizează că trebuie să vină cu argumente în privinţa
clubului Karma, aşa i-se pare normal.
D-nul Veselin Stelian, precizează că la S.C. IGO S.A. Consiliul local este acţionar
unic şi că data viitoare o să vină cu situaţia clubului Karma.
D-nul consilier Matei Claudiu, menţionează că ar trebui să le fie ruşine că cer
această situaţie.
D-nul consilier Bălăceanu Ion, consideră că trebuia trecută pe ordinea de zi
suspendarea directorului S.C.IGO S.A Caracal, d-nul Veselin Stelian făcând un proiect în
acest sens.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, d-nul preşedinte de şedinţă Matei Claudiu,
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CLAUDIU MATEI

GHEORGHE CARIGOIU
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