ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14.12.2016 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 14 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39 alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul municipiului arată că
şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi. Şedinţa
a fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 258/13.12.2016 în baza
Dispoziţiei nr. 918/13.12.2016.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Căldăraru Gheorghe Cristi,
propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: propun discutarea proiectului de hotărâre nr.
257/13.12.2016 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului
Caracal pe trimestrul IV anul 2016 înaintea proiectelor de hotărâre nr. 255/13.12.2016 și nr.
256/13.12.2016 pentru că se referă la rectificare iar celelalte două sunt legate de această rectificare.
1.Proiectul de hotărâre nr. 254/13.12.2016 referitor la aprobarea exproprierii unor
țe
suprafe de teren în vederea finalizării obiectivului de utilitate publică “Varianta de ocolire a
municipiului Caracal”, conform Decizia de expropriere nr. 1358/29.09.2011 a Companiei Naționale
de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania-S.A. și a cuantumului total al despăgubirilor
pentru terenurile expropriate este prezentat de domnul Băloi Alexandru Dănuț.
Domnul primar: aș vrea să fac o completare, aceste lucruri ar fi trebuit să se facă cu mult
timp înainte, aceste exproprieri este treaba companiei de drumuri naționale, poate au început într-un
mod nefiresc, este vorba de centura de sud a orașului și ar fi trebuit să cuprindă și acele două sensuri
giratorii, de intrare și de ieșire în partea de vest ceea ce nu a fost cuprins în această autostradă,
probabil autostrada va fi gata împreună cu cele două sensuri giratorii în luna aprilie, este foarte
târziu și ne încurcă foarte mult pentru că din discuțiile inițiale care au fost făcute cu compania de
drumuri au zis că va fi gata în toamna acestui an și noi am spus oamenilor tot acest lucru, pentru că
ce ne deranjează cel mai mult este faptul că traficul greu trece prin oraș și ne creează foarte multe
probleme.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: această solicitare a companiei naționale
de autostrăzi vine atât de târziu pentru că cele două sectoare, reabilitarea lui DN 6 și construcția
centurii ocolitoare în anul 2009 au fost două sectoare diferite, licitate diferit, contractate diferit, în
anul 2012 intrarea în insolvență și falimentul ROMSTRADE cea care avea în antrepriză cele două
sectoare au rămas blocate, licitațiile s-au refăcut, unele au fost contestate, ce-i drept pe reabilitarea
lui DN 6 nu s-a mai putut lucra tocmai pentru că instanța a admis contestațiile. Cele două sensuri
giratorii de intrare în centura ocolitoare au fost trecute pe sectorul de reabilitare DN 6, de aceea nu
s-a putut lucra, s-a înființat acum în cadrul c ompaniei naționale de autostrăzi o societate comercială
care să preia și să intervină punctual pe lucrările rămase în construcție la firme care au intrat în
insolvență și faliment, de aceea s-a putut reabilita punctul de trecere din Valea oslenilor, podurile de
la Fărcașele, de la Radomirești și probabil a venit rândul și acestor sectoare a acestor sensuri
giratorii. Intervenția mea ar fi alta, acestea sunt prețuri propuse de Compania Națională de
Autostrăzi, noi le putem negocia pentru că la o minimă observație vedem că un hectar în zona
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Caracalului ar trebui să coste 2.296 lei care este sub prețul zonei, experții care au făcut evaluarea,
cei de la A.N.E.V.A.R., nu știu cum au făcut această evaluare pentru că trebuiau să țină cont în
primul rând de prețul zonei ori prețul în zona Caracal este în jur de 3000 - 4000 de euro pe piața
liberă, ori cum au ajuns ei la acest preț, eu nu știu?
Domnul consilier Popescu Dan: de obicei se iau după prețurile minime pe care le folosesc
notarii în zonă, un apartament în centrul Caracalului este în jur de 40.000 lei, mai mult nu pot da cei
de la A.N.E.V.A.R., nu înțeleg de ce se mai cheamă evaluare dar așa le zice.
Domnul primar: rugămintea mea ar fi să facem în așa fel încât să nu întârziem acest lucru
pentru că oricum este târziu și nu știu ce mai putem avea în plus, pe de altă parte eu în luna
septembrie am fost la ministrul transporturilor, dânsul spunea atunci că s-a făcut o greșeală că nu sau băgat sensurile giratorii pentru că dacă se făcea de la început și era o singură licitație,
demersurile erau făcute și probabil aveam această centură în toamna aceasta.
Domnul viceprimar: comisia doar ia act, noi acum doar împuternicim o persoană.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: propun ca reprezentant al Consiliului local al
municipiului Caracal să fie domnul viceprimar Stănescu Octavian.
Supusă la vot, propunerea, este votată în unanimitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 257/13.12.2016 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe trimestrul IV anul 2016 este prezentat de domnul
Jianu Silvestru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru.
2.Proiectul de hotărâre nr. 255/13.12.2016 referitor la utilizarea din fondul de rezervă
bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 29.000 lei
pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță este prezentat de domnul
Jianu Silvestru.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: vreau să fac o scurtă precizare, după cum știți
începând cu 2010 unitățile sanitare din România și -au schimbat forul tutelar, administrativ vorbind
din subordinea ministerului în subordinea consiliilor locale, pentru multe unități această schimbare
a însemnat o schimbare a antetului sprijin efectiv neprimind, chiar au fost cazuri care la vremea
respectivă vroiau să se deroge de această obligație. Nici spitalul nostru pe parcursul precedentelor
două mandate de primar au avut un tratament efectiv, primul semn de bunăvoință din partea
autorităților locale dacă vă aduceți aminte pentru că mulți vă regăsiți în precedentul consiliu a fost
atunci când ați votat cofinanțarea pentru tomograf într-o ședință convocată oarecum pe ultima sută
de metri la inițiativa fostului și actualului viceprimar Octavian Stănescu. Ceea ce se întâmplă acum
pot să spun că și pe mine ca salariat al spitalului mă bucură, este o dovadă că unitatea sanitară are
un sprijin efectiv. Sunt convins și nu vreau să mă bănuiți de subiectivism corpul medical de la
Spitalul Municipal Caracal este un corp care știe meserie dar medicina nu se mai face în ziua de azi
bazându-te pe cele 5 simțuri clasice ci trebuie să ai aparatură, mai ales că dotarea cu aparatură
implică și un aflux mai mare de pacienți. Mă bucur că spitalul nostru primește o atenție deosebită
din partea comunității și a autorităților locale și sunt convins că și în perioada următoare achizițiile
și dotarea spitalului nostru cu sprijinul primăriei vor continua.
Domnul primar: subscriu la ceea ce a spus domnul doctor, este perfect adevărat ceea ce
spune și eu sper să avem sprijinul dumneavoastră pentru că fără învățământ și sănătate nu poți să te
dezvolți, ați văzut că uneori ajung cazuri foarte critice de infarct care merg mai departe și sunt vieți
omenești care se salvează, să încurajăm dezvoltarea spitalului pentru că este foarte important pentru
noi.
Domnul consilier Vîrban Titu: să nu mai spună domnul Conea că spitalul este neproductiv
sau școala este neproductivă pentru că noi producem oameni sănătoși, oameni educați cu care
putem să facem treabă, dacă nu avem aceste două elemente ne este foarte greu, ne confruntăm cu o
grămadă de situații de concedii medicale.
Domnul primar: este în atenția mea ca fost manager și actual primar pentru că venind foarte
des elicopterul la cazuri din spitalul nostru să ne gândim și la un heliport în incinta spitalului pentru
că se pierde foarte mult timp, elicopterul vine de fiecare dată la stadion, drumul de acces este forte
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prost, probabil o să îl rezolvăm și pe acela în primăvară, însă ne gândim la un heliport în curtea
spitalului la granița cu jandarmeria pentru că acolo ai nevoie de o latură de 50/50 m.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: spitalul din construcția sa avea un heliport pe
corpul central.
Domnul primar: nu mai poate fi valabil pentru că s-au modificat acoperișurile.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: aș dori să fac un reproș colectivului
care întocmește și redactează proiectele de hotărâri care pun foarte des pe domnul primar și pe
domnul secretar într-o situație puțin de disconfort regăsindu -se în proiecte foarte multe greșeli
materiale, vă rog domnule secretar să faceți la art. 2 rectificarea de rigoare, este vorba de abrogarea
H.C.L. nr. 58/29.11.2016 nu din 2012.
Doamna consilier Hoară Mădălina: eu trag o concluzie și spun că discutând de educație
putem să discutăm de dezvoltare personală și profesională dar discutând despre sănătate discutăm
despre viață , deci întotdeauna sănătatea ar trebui să stea pe primul loc chiar și înaintea
învățământului.
Domnul consilier Prună Toma: nu vreau să intru în polemică cu colega mea dar priorități
naționale sunt și învățământul și sănătatea.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 256/13.12.2016 referitor la utilizarea din fondul de rezervă
aprobat prin H.C.L Caracal nr. 4/29.02.2016 privind Calendarul principalelor manifestări cultural
artistice în anul 2016 a sumei de 10.449,00 lei în vederea achiziționării cadourilor oferite
colindătorilor cu ocazia sarbătorilor de iarnă -2016 este prezentat de domnul Teodorescu Florian.
Domnul primar: la începutul anului au fost prevăzuți 1000 lei sumă insuficientă pentru că au
fost invitați mai mulți copii care au venit să colinde și de aceea am considerat că este oportun acest
proiect.
Domnul consilier Dimulescu Dan Virgiliu: cu atât mai mult cu cât nu este vorba de
recompensă este vorba de tradiție.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Căldăraru
Gheorghe Cristi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CĂLDĂRARU GHEORGHE CRISTI

RĂDESCU VIOREL EMIL

3

