ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 06.02.2009 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel,
care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 17 consilieri din cei 19 aleşi,
absentând motivat domnul consilier Florescu Marian şi d-na consilier Dinoiu Iuliana.
Preşedinte de şedinţă a fost ales cu 17 voturi pentru, d-nul consilier Doldurea
Ionuţ
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar Gheorghe Anghel,
pentru a prezenta ordinea de zi, care a fost aprobată cu 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea asocierii municipiului Caracal cu
judeţul Olt şi cu localităţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „OLT- ECO” este prezentat de către d-nul consilier Doldurea Ionuţ.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ solicită clarificări privind modul de dizolvare de
drept a asociaţiei considerând termenul destul de vag.
Secretarul municipiului arată care sunt situaţiile în care intervine dizolvarea de
drept a asociaţiei dând citire art.28 din Statut.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ arată că au mai fost purtate discuţii în legătură cu
înfiinţarea unui Operator şi că trebuiesc lămurite anumite aspecte privind această
asociaţie.
D-na Dumitrescu Nadia arată că Asociaţia Olt Eco va fi cea care va derula acest
program, fiind 5 operatori regionali, asociaţia Olt Eco urmărind activitatea acestora,
întocmind caietul de sarcini în vederea organizării licitaţiilor pentru concesionarea
activităţii desfăşurate după implementarea acestui proiect. Concluzionează că Olt Eco
nu va fi operator regional.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ întreabă în ce măsură asociaţia va reuşi să-şi impună
politica tarifară conform art.17 alin.1 din Statut.
D-na directoare arată că în Master Plan este precizat tariful mediu orar/tonă de
deseuri şi a fost calculat astfel încât taxa pe gospodărie să fie egală cu 1,5% din venitul
primului decil în acest fel asigurându-se că este suportabil pe baza criteriilor presupuse.
D-nul consilier Nedianu Ion arată că asociaţia va avea salariaţi şi întreabă dacă
sursele de venit ale acesteia vor asigura plata acestor salarii şi consideră că donaţiile
contribuţiile nu vor reuşi să acopere plata cheltuielilor cu personalul acestor asociaţii.
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D-nul viceprimar arată că se menţionează în Statut şi în actul constitutiv că
Primăria Caracal va achita o taxă anuală de 700 lei lucru pe care îl vor face şi ceilalţi
asociaţi în număr de 113 şi că probabil vor exista şi alte contribuţii ale consiliilor locale.
Arată că este necesară înfiinţarea acestei asociaţii deoarece fondurile de la U.E se dau
numai pentru proiecte la nivel regional. Deasemenea, precizează că la nivelul judeţului
sunt 365 de gropi de gunoi şi 6 depozite, iar conform directivelor de aderare acestea
trebuiesc închise inclusiv groapa de gunoi de la Caracal având ca termen anul 2017.
Se încearcă rezolvarea problemelor privind colectarea selectivă a deseurilor în proporţie
de 100% la oraşe şi în proporţie de 80% la sate. Urmează ca judeţul să fie împărţit în 5
zone cu un depozit mare la Bâlteni a cărui amenajare va costa în jur de 7 milioane de
euro, iar la Caracal, Balş, Corabia, Slatina vor fi amplasate rampele de transfer care vor
colecta deşeurile din zonele limitrofe. La nivelul municipiului Caracal, serviciul de
salubritate va fi efectuat de către operatorul local, iar operatorii care vor fi desemnaţi în
urma acestui proiect vor fi cei care vor transfera deşeurile de la rampele de transfer la
rampa ecologică de la Bâlteni.
D-nul consilier Nedianu Ion întreabă dacă fondurile prevăzute pentru anul 2008
au fost folosite şi deasemenea, dacă groapa de gunoi a municipiului Caracal mai are
capacitatea de depozitare până în anul 2017.
D-nul Viceprimar precizează că aceasta are capacitatea necessară pentru
depozitarea deşeurilor până în anul 2017 însă închiderea ei prin acest plan va fi până în
anul 2013, iar referitor la suma prevăzută pentru anul 2008 precizează că probabil au
fost alocaţi o parte din bani pentru studiul de fezabilitate.
D-nul consilier Ilin Radu întreabă că dacă în condiţiile în care groapa de gunoi a
municipiului Caracal va fi închisă în anul 2013 unde vor fi stocate deşeurile?
D-nul Viceprimar arată că până la sfârşitul acestui an rampa de tranzit va fi pusă
în funcţiune.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 17
voturi pentru.
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Master Planului privind
gestionarea deşeurilor 2007-2037-Judeţul Olt este prezentat de către d-nul consilier
Doldurea Ionuţ.
D-nul consilier Nedianu Ion arată că analizând Master Planul este de părere că
numărul containerelor este relativ mic raportat la numărul de locuitori.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 17
voturi pentru.
D-nul consilier Ghiţă Dănuţ , în afara problemelor supuse atenţiei pe ordinea de zi
solicită consilierilor locali, în calitate de preşedinte al comisiei pentru activităţi socialculturale, culte, învăţământ, să precizeze la câte şedinţe ale consiliilor de administraţie
ale unităţilor de învăţământ din municipiul Caracal au fost prezenţi.
D-nul Ilin Radu precizează că nu a primit solicitări din partea directorului de la
unitatea de învăţământ la care este repartizat.
D-nul consilier Matei Claudiu arată că a fost prezent la toate şedinţele consiliului
de administraţie de la Grădiniţa cu program prelungit nr.4, însă nu a fost prezent
reprezentantul primăriei.
D-nul consilier Bondrescu Lucian arată că a fost invitat la o singură şedinţă la
Şcoala gen. nr.5 unde este reprezentant al consiliului local.
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D-nul Primar arată că pe data de 26.02.2009, ora 10, va avea loc şedinţa ordinară
a consiliului local adresând în acelaşi timp rugămintea membrilor comisiei juridice să
revadă regulamentul consiliului local.
Nemafiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedinele de şedinţă, d-nul consilier
Doldurea Ionuţ, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DOLDUREA IONUŢ

RĂDESCU VIOREL
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