ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.04.2013 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 Bujor Vasile, 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 două proiecte
de hotărâre.
Supusă la vot, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier local a d-lui Tudor Doru.
Preşedintele de şedinţă d-nul consilier Bujor Vasile dă cuvântul d-lui secretar pentru a prezenta
şi documentele care stau la baza proiectului de hotărâre.
D-nul Secretar arată că Organizaţia Judeţeană PPDD, prin adresa nr. 80/09.04.2013, a
înştiinţat despre faptul că domnul consilier local Tudor Doru a fost numit în funcţia de consilier
judeţean la Consiliul Judeţean Olt.
Conform prevederilor art.88 alin.2 din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnitaţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, o persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi
un mandat de consilier judeţean. În acest sens, domnul Tudor Doru se afla intr-o situaţie de
incompatibilitate conform prevederilor art.9 (2) lit. b din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali cu modificările şi completările ulterioare.
Se impune adoptarea unei hotărâri, prin care Consiliul local să ia act de situaţia apărută şi să se
declare vacant locul de consilier local al domnului Tudor Doru având în vedere încetarea de drept a
mandatului acestuia.
Deasemenea prin adresa nr. 80/09.04.2013, Organizaţia Judeţeana Olt a PP-DD a facut
cunoscut faptul că este necesară validarea mandatului de consiler local a supleantului ales pe listele
PP-DD în persoana d-lui Drăgnei Dan, membru PP-DD, aflat la poziţia 12 în lista de consilieri locali
pentru alegerile din 10 iunie 2012.
Deasemenea prin adresa nr. 83/12.04.2013, Organizaţia Judeţeană Olt a PP-DD, face cunoscut
faptul că persoanele aflate la poziţiile 7-11 în lista de consilieri locali si-au dat demisia sau au fost
excluşi din PP-DD.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate.
2. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Drăgnei Dan , membru PP-DD.
În continuare, comisia de validare se retrage pentru analizarea documentelor şi întocmirea
procesului verbal, privind validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Drăgnei Dan.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian dă citire procesului verbal al comisiei de validare, iar în
urma verificărilor, comisia a contatat că d-nul Drăgnei Dan întruneşte condiţiile legale pentru a fi
validat în funcţia de consilier local.
Supusă la vot validarea mandatului de consilier local este aprobată în unanimitate.
Urmează depunerea Jurământului d-lui Drăgnei Dan.
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D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale aferente lunii martie de la şedinţa
extraordinară din 15.03.2013, de la şedinţa extraordinară din 22.03.2013 şi de la şedinţa ordinară din
29.03.2013, care au fost aprobat în unanimitate.
3. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea şi
organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentată de d-nul
secretar al municipiului Viorel Rădescu, care arată că în urma validării d-lui consilier Drăgnei Dan,
este necesară înlocuirea d-lui Tudor Doru cu d-nul Drăgnei Dan în comisiile de specialitate, pe
principalele domenii de activitate, respectiv în Comisia pentru activităţi social culturale, culte,
învăţământ, sănătate, sport, familie şi protecţia copiilor şi Comisia pentru activităţi juridice, disciplină,
muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări.
Supusă la vot, modificarea şi completarea, este aprobată în unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Restructurare ambientală de detaliu, cartier de locuinţe
colective H.C.C., sector cuprins între strada Dragoş Vodă şi Calea Bucureşti, municipiul Caracal,
judeţul Olt” 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.
5.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare şi modernizare Piaţă Centrală a
municipiului Caracal» 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.
6.Proiectul de hotărâre referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul
Caracal este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile, care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate, cu unele precizări şi anume verificare şi actualizarea permanentă a
planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Caracal.
În continuare, precizează că la toate puţurile unde este trecut „ apa nu este bună de băut” au
început să vopsească cuvântul „nu”, rămânând scris că apa este bună de băut, având rugămintea de a se
verifica acest lucru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 38/31.08.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal este
prezentat de d-nul secretar al municipiului Viorel Rădescu care arată că având în vedere vacantarea
funcţiei de consilier local a domnului Răileanu Vasile şi validarea d-lui Dumitrescu Cristian în funcţia
de consilier local, se impune modificarea şi completarea HCL nr.38/31.08.2012, în sensul că d-nul
consilier Dumitrescu Cristian devine reprezentantul consiliului în consiliul de administraţie la Şcoala
Gimnazială „Gheorghe Magheru”
D-nul consilier Pavel Cristian arată că acest proiect de hotărâre nu are bază legală deoarece se
propune numirea unei persoane pe un post fără ca acel post să fi fost declarat vacant, nefiind indicat
niciun text de lege în acest sens, considerând că nu se pierde calitatea de membru în consiliul de
administraţie dacă se pierde calitatea de consilier local.
D-nul Primar arată că nu înseamnă că dacă d-nul Răileanu Vasile nu mai este membru în
consiliul local îşi pierde şi calitatea de membru în consiliul de administraţie, iar dacă consiliul local nu
hotărăşte vacantarea locului, d-nul Răileanu Vasile rămâne membru în consiliul de administraţie.
D-nul consilier Cernat Şerban arată că este vorba despre un loc vacant într-o unitate de
învăţământ, iar d-nul Răileanu nu şi-a retras calitatea de reprezentant în unitatea de învăţământ
respectivă, numai dacă consiliul îi retrage această calitate, prin această hotărâre, locul devine vacant în
acea unitate de învăţământ.
D-nul Secretar arată că se poate introduce un articol în hotărâre privind retragerea calităţii de
membru în consiliul de administraţie a d-lui Răileanu Vasile, ce va fi supusă la vot, iar dacă postul va
fi vacantat se vor face propuneri în acest sens sau poate exista posibilitatea ca d-nul Răileanu Vasile să
rămână membru în continuare la acea unitate de învăţământ.
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D-nul consilier Pavel Cristian arată că în acest fel ar trebui să se facă o analiză a tuturor
reprezentanţilor consiliului local şi de ce strict pe d-nul Răileanu deoarece nu este ca şi reprezentant al
partidului în acea unitate.
D-nul secretar arată că d-nul consilier Pavel Cristian este membru consiliului local şi are
dreptul de a face propuneri.
D-nul consilier Pavel Cristian propune ca iniţiatorul să-şi retragă proiectul de hotărâre de pe
ordinea de zi.
D-nul Primar arată că a venit cu o propunere şi doreşte să fie supusă la vot pentru a se vedea
dacă se aprobă sau se respinge.
D-nul Secretar arată că se va vota prin vot secret vacantarea postului cu privire la d-nul
Răileanu Vasile, fiind vorba de persoane, iar ulterior se vor face propuneri.
Supusă la vot, prin vot secret, retragerea calităţii de reprezentant al Consiliului local al
municipiului Caracal a d-lui Răileanu Vasile din consiliul de administraţie al Şcolii Gimanziale
„Gheorghe Magheru” este aprobată cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.
Se fac propuneri pentru numirea unui nou reprezentant al Consiliului local al municipiului
Caracal în consiliul de administraţie al Şcolii Gimanziale „Gheorghe Magheru”.
D-nul consilier Pavel Cristian îl propune pe d-nul consilier Dumitrescu Cristian.
Supusă la vot, prin vot secret, propunerea este aprobată cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
D-nul Secretar arată că în acest sens se va introduce în hotărâre un articol privind retragerea
calităţii de reprezentant al Consiliului local a d-lui Răileanu din consiliul de administraţie al Şcolii
Gimanziale „Gheorghe Magheru” şi numirea d-lui consilier Dumitrescu Cristian.
8.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Neagoe Basarab între strada
Rahovei şi strada Petru Maior, municipiul Caracal, judeţul Olt» 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.
9.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Tudor Vladimirescu între
strada Mircea Vodă şi strada H.C.Lecca, municipiul Caracal, judeţul Olt» 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.
10.Proiectul de hotărâre referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 89/21.10.2009
încheiat cu SC Bucur Diacip SNC este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul
de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă.
11.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Primăriei Municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.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, pentru perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012 este
prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie, care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
SE COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI CU URMĂTOARELE PROIECTE DE
HOTĂRÂRE:
13.Proiectul de hotărâre referitor la modificarea şi completarea HCL nr.48/14.09.2012
privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare
şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal şi a HCL nr.
60/28.09.2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliul
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de Administraţie la Clubul Sportiv Şcolar Caracal este prezentat de d-nul secretar al
municipiului, Viorel Rădescu, care arată că procedura va fi aceeaşi ca şi la proiectul nr.7.
Supusă la vot, prin vot secret, retragerea calităţii de reprezentant al Consiliului local al
municipiului Caracal a d-lui Tudor Doru din Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii la Şcoala
Gimnazială „Nicolae Titulescu” şi din Consiliul de administraţie la Clubul Sportiv Şcolar Caracal este
aprobată cu 19 voturi pentru.
Se fac propuneri pentru numirea unui nou reprezentant al Consiliului local al municipiului
Caracal în consiliul de administraţie la Clubul Sportiv Şcolar Caracal şi în Comisia pentru evaluare şi
asigurarea calităţii la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.
D-nul consilier Pisică Sabin il propune pe d-nul consilier Pavel Cristian în consiliul de
administraţie la Clubul Sportiv Şcolar Caracal.
D-nul consilier Ilin Radu il propune pe d-nul consilier Drăgnei Dan în Comisia pentru evaluare şi
asigurarea calităţii la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”.
Supusă la vot, propunerea pentru d-nul Pavel Cristian este aprobată cu 18 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă.
Supusă la vot, propunerea pentru d-nul Drăgnei Dan este aprobată cu 19 voturi pentru.
14 .Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului public de
amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor şi spaţiilor verzi practicate de SC IGO SA în
municipiul Caracal este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie, care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Cernat Şerban arată că în adresa înaintată de către SC IGO SA din 26.04.2013
solicită ca hotărârea să intre în vigoare de la data de 01 aprilie 2013, propunând în continuare ca
aceasta să intre în vigoare de la data 01 mai 2013 pentru că, ca orice act administrativ nici hotărârea de
consiliu nu poate retroactiva.
D-nul consilier Gâtan Ilie propune ca aceasta să intre în vigoare de la data adoptării.
Supusă la vot, propunerea d-lui consilier Gâtan Ilie este adoptată în unanimitate.
15 .Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare Aleea Carpaţi, municipiul Caracal,
judeţul Olt» 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.
16.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Viilor, municipiul Caracal,
judeţul Olt» 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.
17.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Bistriţei, municipiul
Caracal, judeţul Olt» 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.
18.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Doamna Stanca, municipiul Caracal,
judeţul Olt» 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.
19.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Maior Crantea, municipiul
Caracal, judeţul Olt» 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.
20.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Mărăşti- etapa I, municipiul Caracal,
judeţul Olt» 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.
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21.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii «Canalizare strada Nicolae Grigorescu, municipiul Caracal,
judeţul Olt» 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.
22.Proiectul de hotărâre referitor la revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator
special la SC IGO SA Caracal, în insolvenţă, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare este prezentat de d-nul secretar al municipiului,
Viorel Rădescu, care arată că la art. 2 termenul „majoritar” va fi înlocuit cu „unic”.
În continuare arată că SC IGO SA funcţionează ca societate independentă având forma juridică
de societate comercială pe acţiuni. Acţiunile sunt deţinute integral de către Consilliul Local al
Municipiului Caracal ca acţionar unic de drept public.
Datoriile societăţii acumulate în timp, au avut ca rezultat începerea procedurii insolvenţei
solicitată de creditorii societăţii la Tribunalul Olt în noiembrie 2007.
Managementul defectuos înregistrat la nivelul conducerii societăţii a avut drept rezultat
acumularea de datorii foarte mari, societatea fiind aproape de intrare în faliment.
După deschiderea procedurii insolvenţei, calitatea de administrator special al SC IGO SA
Caracal, a fost dobândită de d-nul Veselin Stelian, conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare în baza Hotărârii nr. 4 din
06.10.2008 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Una dintre atribuţiile administratorului
special este aceea de administrare a activităţii societăţii după confirmarea planului de reorganizare.
Însă, de la data numirii ca administrator special a d-lui Veselin Stelian, s-a constatat că societatea nu a
făcut progrese îndeosebi în ceea ce priveşte recuperarea datoriilor de la terţe persoane fizice sau
juridice.
Administratorul special nu a luat măsurile necesare pentru recuperarea debitelor constatânduse o slabă calitate a actului managerial precum şi o slabă implicare în procesul decizional, chiar dacă
aceste activităţi s-au desfăşurat sub supravegherea administratorului judiciar.
Deasemenea, s-a constatat o nemulţumire generală a cetăţenilor municipiului Caracal faţă de
activitatea desfăşurată de SC IGO SA în ceea ce priveşte salubrizarea localităţii precum şi activitatea
de gospodărire locală prestată de societate.
În vederea eficientizării activităţii SC IGO SA Caracal precum şi îmbunătăţirea actului
managerial, se impune revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator special la SC IGO
SA Caracal şi înlocuirea acestuia cu un nou administrator special care îşi va desfăşura activitatea pe
baza unui contract de mandat, conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru şi 3 voturi
împotrivă.
23 .Informări, întrebări şi interpelări.
Preşedintele de şedinţă propune ca acest punct de pe ordinea de zi să fie amânat pentru şedinţa
următoare.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
În încheiere, d-nul Primar, urează tuturor cetăţenilor din municipiul Caracal toate cele bune şi
un „Paşte Fericit”.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Bujor Vasile
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BUJOR VASILE

VIOREL EMIL RĂDESCU
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