ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 24.04.2008 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 aleşi, absentând motivat domnul consilier Rădulescu
Doru.
Preşedintele de şedinţă a fost ales la şedinţa extraordinară din 15.04.2008, în
persoana d-nei consilier Mincă Georgeta.
Preşedintele de şedinţă solicită consilierilor să-şi exprime părerea în legătură cu
procesul-verbal de la şedinţa ordinară din data de 31.03.2008.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, procesul-verbal a fost 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 şi propune completarea ei cu următoarele
proiecte de hotărâre:
-Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii RESTRUCTURARE
AMBIENTALĂ DE DETALIU CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE-LIBERTĂŢII
ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT.
- Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării tarifului pentru serviciile
publice de alimentare cu apă şi de canalizare practicate de S.C. IGO S.A. Caracal.
- Proiect de hotărâre referitor la acordarea de tichete cadou pentru personalul
didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2008.
Supusă la vot, cu completarea propusă, ordinea de zi este aprobată cu 18 voturi
pentru.
D-na Mincă Georgeta, preşedinte de şedinţă, propune ca la primul punct să se
discute ultimul proiect de hotărâre referitor la acordarea de tichete cadou pentru
personalul didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2008.
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, precizează că s-a făcut o greşeală în proiect şi anume
faptul că, este trecut numai cadrele didactice şi că trebuia scris tot personalul care îşi
desfăşoară activitatea în instituţiile învăţământului preuniversitar.
D-na director economic, Tudor Maria, menţionează că pentru tot personalul care îşi
desfăşoară activitatea în instituţiile învăţământului preuniversitar, se vor acorda tichete
cadou.
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D-nul Primar, precizează că după mai multe întâlniri cu cei din învăţământ, a ajuns
la concluzia că trebuie pus în discuţie acest proiect de hotărâre, subliniind faptul că
primăria nu este angajatorul personalului din învăţământul preuniversitar.
D-nul consilier Căroi Nicolae, precizează că în limita veniturilor proprii, se pot
acorda sau nu aceste tichete cadou.
D-na consilier Mincă Georgeta, menţionează că în urma discuţiilor purtate cu d-na
Tudor Maria, director economic în cadrul Primăriei municipiului Caracal, aceste tichete se
pot acorda.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ, precizează că diferă momentul când discutăm acest
proiect şi când a apărut legea. Nu a fost de acord la început cu acest proiect, dar acum
votează pentru, având în vedere normele juridice apărute.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă, d-nul consilier Şuican Valentin.
Se trece la discutarea ordinei de zi iniţiale.
1.Proiect de hotărâre referitor la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi
locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.
Proiectul de hotărâre 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.
2.Proiect de hotărâre referitor la închirierea fără licitaţie publică, a două spaţii
situate în imobilul din Caracal, str.Iancu Jianu, nr.26, către D.G.A.S.P.C. Olt-CTF Sf.
Nicolae.
Proiectul de hotărâre 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.
3.Proiect de hotărâre referitor la trecerea în domeniul privat al municipiului
Caracal, a suprafeţei de teren extravilan, de 1,46 ha, amplasată în tarlaua nr. 56/2 (zona
străzii Tudor Vladimirescu).
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 completarea H.C.L. nr.81/30.09.2003, referitor
la validarea inventarului terenurilor disponibile pe raza municipiului Caracal, care pot fi
atribuite în folosinţă gratuită, în condiţiile 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.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
5.Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. 83/30.11.2000, referitor la
concesionarea unor terenuri, fără licitaţie publică, în vederea construirii de locuinţe
proprietate personală, de către anumite categorii de persoane defavorizate social.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-nul consilier Căroi Nicolae, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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D-na consilier Mincă Georgeta, precizează că este foarte bine şi este de acord cu
acest proiect de hotărâre.
Nefiind observaţii sau obiecţiuni, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi
pentru.
6.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan,
tarlaua 56/2, 12 loturi în suprafaţă totală de 6898,61mp, str.T.Vladimirescu.
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 a avut şi în comisia de specialitate o
intervenţie şi că este de acord cu acest proiect de hotărâre, dar cu o singură condiţie şi
anume ca administraţia să asigure utilităţile şi serviciile (apă, canal, energie electrică)
necesare.
D-nul consilier Bălăceanu Ion, precizează că s-au luat măsuri de către S.C. IGO
S.A. Caracal şi Electrica.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan,
tarlaua 56/2, 13 loturi în suprafaţă totală de 7814,09mp., pe partea stânga a str.
Salcâmului.
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.
8.Proiect de hotărâre referitor la concesionarea, prin licitaţie publică, pe o
perioadă de 2 ani a unei suprafeţe de 1,00 mp de teren, aparţinând domeniului public al
municipiului Caracal, situat pe str. A. Caracalla la Nord de bl.14A, pentru amplasare
benner publicitar.
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.
9.Proiect de hotărâre referitor la concesionarea, prin licitaţie publică, pe o
perioadă de 5 ani a unei suprafeţe de 12,00 mp teren, aparţinând domeniului privat al
municipiului Caracal, situat pe str.Iancu Jianu, la Nord de Şcoala Generala nr.2, pentru
amenajare spaţiu comercial tip provizorat.
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 17 voturi
pentru şi 1 vot împotrivă, d-nul consilier Şuican Valentin.
10.Proiect de hotărâre referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, pe o
perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de 1,50 mp, teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Caracal, situat la Vest de Bl.9, str. A.Caracalla, pentru extindere locuinţă
balcon de către Măceşanu Marin.
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 Ionescu Dan Valentin, precizează că a fost vorba de 6 mp. şi nu de
1,5 mp.
D-na Dumitrescu Nadia, precizează că se va mării cu 1,5 mp.
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D-nul consilier Luţă Ştefan Constantin, precizează că ar trebui reformulat acest
proiect de hotărâre.
D-na Dumitrescu Nadia, menţionează că nu se poate, acesta fiind scopul pentru care
s-a făcut solicitarea.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre referitor la modificarea organigramei, numărului de
personal, a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Caracal şi a numărului maxim de funcţii publice.
Proiectul de hotărâre 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.
12.Proiect de hotărâre referitor la conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE
ONOARE” PREASFINŢIILOR SALE GHERASIM-EPISCOPUL RÂMNICULUI şi
SEBASTIAN-EPISCOPUL SLATINEI.
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, precizează că deşi titlul de cetăţean de onoare s-a
bagatelizat, ar vrea să-l cunoască pe Episcopul Slatinei-Sebastian.
D-nul Primar, precizează că, cu ocazia Zilelor Caracalene, care vor avea loc în
perioada 19-21 mai, vor fi invitaţi Episcopul Gherasim şi Episcopul Sebastian şi o să-i
cunoască, inclusiv pe primarul municipiului Montana-Zlatko Zhivkov.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre referitor la conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE
ONOARE” al municipiului Caracal, d-lui ZLATKO ZHIVKOV, primarul municipiului
Montana-Republica Bulgaria.
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.
14.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii RESTRUCTURARE
AMBIENTALĂ DE DETALIU CARTIER DE LOCUINŢE COLECTIVE-LIBERTĂŢII
ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT.
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.
15.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării tarifului pentru
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare practicate de S.C. IGO S.A.
Caracal.
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-na consilier Mincă Georgeta, care arată că
acesta a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă,
d-na Galiş Natalia şi 1 abţinere, d-na consilier Răileanu Elena.
16.Informări, întrebări şi interpelări.
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D-nul Secretar al municipiului Caracal, Cărigoiu Gheorghe, precizează că d-na
Mihai Elena, a solicitat un ajutor, mai menţionează că s-a făcut o anchetă socială, s-a
analizat situaţia, dar nu poate beneficia de ajutor social.
D-na consilier Mincă Georgeta, menţionează că de la consiliul local nu se poate
asigura niciun ajutor.
D-na consilier Galiş Natalia, menţionează că această femeie ar trebui ajutată.
D-na consilier Mincă Georgeta, menţionează că cine vrea o poate ajuta.
În continuare dl. director Veselin Stelian face o serie de precizări referitor la S.C.
IGO S.A. Caracal şi se prezintă punctele de vedere ale consilierilor: Ghiţă Dănuţ,
Bălăceanu Ion, Vătămanu Victor, Mincă Georgeta, Galiş Natalia şi Matei Claudiu, în
legătură cu conferinţa de presă organizată de reprezentanţii PD-L, transmisă de postul
local UPC Caracal, unde s-au făcut o serie de afirmaţii, în legătură cu proiectele de
hotărâre adoptate de Consiliul local Caracal.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, d-na preşedintă de şedinţă Mincă Georgeta,
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

GEORGETA MINCĂ

GHEORGHE CĂRIGOIU
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