ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.02.2013 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi toţi cei 19 consilieri aleşi. Având în vedere prevederile art. 40 alin.1
din Legea 215/2001 secretarul municipiului arată că şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având
în vedere numărul consilierilor prezenţi.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Epure Iustinian Mihai, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar, dă citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu încă trei proiecte
de hotărâre.
Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă propune ca proiectul cu numărul 16 să fie discutat primul fiind o
situaţie de excepţie, propunerea fiind aprobată în unanimitate.
16.Proiectul de hotărâre referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier local a d-lui Răileanu Vasile este prezentat de d-nul secretar al municipiului
Viorel Rădescu care dă citire referatului constatator al d-lui primar şi al secretarului, precum şi a
adresei nr. 43/27.02.2013 a PDL Olt, cu privire la excluderea din partid.
D-nul consillier Răileanu Vasile arată că Biroul Permanent Judeţean a luat o hotărâre prin care
i-a fost retras sprijinul politic şi exclus din partid, iar împotriva Deciziei nr. 11 a făcut o contestaţie la
cel mai înalt for al partidului, respectiv Comisia Naţională de Integritate, carea analizat contestaţia
făcută la Decizia nr.11 şi contrar adresei pe care a făcut-o BPJ, a luat următoarea decizie:”respinge
contestaţia formulată de către d-nul Răileanu Vasile privind retragerea sprijinului politic acordat de
PDL Olt” nefiind nimic precizat de excluderea din partid. În continuare arată că BPJ nu a respectat
Decizia CNI, care respinge numai parţial contestaţia formulată de d-nul Răileanu Vasile, precizând că
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local intervine
numai în momentul când un consilier îşi pierde calitatea de membru al partidului respectiv şi prin
urmare conform Deciziei CNI, nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului, considerând că există
unele neconcordanţe.
D-nul Primar arată că trebuie să se ţină cont de adresa oficială a PDL, precizând că există
anumite inadvertenţe între CNI şi BPJ, dar trebuie luată în considerare adresa oficială a PDL, iar aceste
probleme trebuies rezolvate în interiorul partidului.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, în calitate de preşedinte al comisiei de validare, arată că
d-nul primar a procedat legal în ceea ce priveşte introducerea pe ordinea de zi a încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Răileanu Vasile, în urma
adresei primite de la PDL.
Supus la vot, proietul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abţineri şi un vot
împotrivă.
D-nul Primar îi mulţumeşte d-lui Răileanu Vasile pentru activitatea pe care a depus-o în
consiliului local până în momentul de faţă şi chiar dacă există indvertenţe, d-nul primar şi consiliul
local nu sunt îndreptăţiţi să intervină în viaţa unui partid.
În continuare, comisia de validare analizează documentele cu privire la validarea mandatului de
consilier local al d-lui Dumitrescu Cristian.
D-nul Ştefănescu Smarandache Niculae dă citire procesului-verbal cu privire la validarea
mandatului de consilier local al d-lui Dumitrescu Cristian.
D-nul Dumitrescu Cristian depune Jurământul în faţa d-lui primar şi al consiliului local după
care mulţumeşte pentru încrederea acordată, precizând că îşi va da silinţa să fie la înălţimea aşteptărilor
atât a partidului cât şi a locuitorilor municipiului Caracal.
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D-nul Matei Claudiu mulţumeşte d-lui primar pentru corectitudinea legală de care a dat
dovadă, dar nu se ştie care a fost cererea d-lui Răileanu, la Bucureşti, iar în încheiere precizează că
acelaşi lucru îl putea face şi fostul primar Anghel Gheorghe, în urmă cu doi ani de zile.
D-nul Primar arată că au fost aplicate hotărârile luate de partide, iar părerile exprimate în
consiliul local trebuie să fie în favoarea cetăţenilor, urându-i în continuare succes în activitate d-lui
consilier Dumitrescu Cristian, iar legea trebuie pusă în aplicare aşa cum este la nivel naţional.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din data de
12.01.2013 şi de la şedinţa ordinară din 31.01.2013, care au fost aprobate în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rezultatului final al concursului de
proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului
Cultural Municipal Caracal este prezentat de d-nul consilier Tudor Doru care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan
Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente
obiectivului „AMENAJARE SALON DE ÎNFRUMUSEŢARE ŞI ACCES
EXTERIOR” pentru imobilul (teren şi construcţii) situat pe aleea Răsăritului nr.3,
bl.B16, sc.1, ap.2 este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că
în comisia de specialitate, proiectul a primit aviz favorabil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre referitor la abrogarea Hotărârii Consiliului al
municipiului Caracal nr. 62 din 21.10.2009 privitoare la transmiterea în folosinţă
gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către U.M. 01252, a unui teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Caracal în suprafaţă de 6,9097 ha cu destinaţia poligon de
instrucţie este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, care arată că proiectul
de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
D-nul Primar arată că în baza unei hotărâri a consiliului local acest teren a fost
transmis către unitatea militară în vederea executării de exerciţii fizice dar nu a fost
făcut şi un proces verbal de predare- primire sau de punere în posesie a unităţii militare
cu terenul aferent, acesta fiind uitat, iar în acest sens au fost făcute verificări şi s-a
constatat că există neconcordanţe, unitatea militară a confirmat că nu există documente
oficiale în acest sens şi astfel s-a luat o decizie privind abrogarea Hotărârii Consiliului
al municipiului Caracal nr. 62 din 21.10.2009.
4.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului strategic al Centrului de zi
Cristina - Caracal pe perioada 2013 -2017, a Codului Etic al personalului angajat în
cadrul centrului, a Regulamentului de Ordine Interioară, a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare şi a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii
sociale este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate şi înturcât evaluările de la Centrul de zi Cristina
se fac o dată la trei ani, a fost propus un amendament şi anume ca şi Planul strategic să
fie pe o perioadă de trei ani, respectiv, 2013-2016.
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Supus la vot, cu amendamentul propus, proiectul este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale furnizate de către Serviciul Public Asistenţă Socială al Municipiului
Caracal, Judetul Olt, pentru perioada 2013 – 2016 este prezentat de d-nul consilier
Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de
specialitate cu aceeaşi precizare ca la proiectul anterior şi anume perioada să fie de trei
ani.
Supus la vot, cu amendamentul propus, proiectul de hotărâre este aprobat în
unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi reabilitare
strada Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal” este prezentat de d-nul consilier
Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
D-nul consilier Florea Octavian precizează că trebuie să mulţumească primăriei
pentru faptul că s-a gândit la o variantă de semiocolire, str. Valter Mărăcineanu care va
face jumătate din varianta de ocolire a centurii de nord a Caracalului şi pe care o
consideră binevenită.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
D-nul consilier Ilin Radu arată că
7.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Contului de execuţie bugetară la
31.12. 2012 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie, care arată că proiectul de
hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre referitor la Calendarul principalelor manifestări cultural
artistice în anul 2013 este prezentat de d-nul consilier Tudor Doru care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
9.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de
reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă .
Prezintă d-nul consilier Gâtan Ilie.
10.Proiectul de hotărâre referitor la darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de
4 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str.
Cuza Vodă nr.8 este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
11.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea unor taxe şi tarife pentru
prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2013 este prezentat de
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d-nul consilier Gâtan Ilie, care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.Proiectul de hotărâre referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile, care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
13.Proiectul de hotărâre referitor la numirea reprezentanţilor consiliului local
în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionării, prin licitaţie publică
deschisă, a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.
Prezintă d-nul consilier Bujor Vasile.

PROPUN COMPLETAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTOARELE
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

14.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de
reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. ( MIHAI
VITEAZUL) este prezentat de d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
15.Proiectul de hotărâre referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca
obiect terenul în suprafaţă de 114 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului
Caracal, situat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 150 A este prezentat de d-nul
secretar al municipiului Viorel Rădescu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

17 .Informări, întrebări şi interpelări.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Epure Iustinian
Mihai declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

EPUERE IUSTINIAN MIHAI

VIOREL EMIL RĂDESCU
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