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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 05.07.2013 la Şedinţa extraordinară 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 16 consilieri din cei 19 consilieri aleşi.  Având în vedere 
prevederile art. 39 alin. 4  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. 

     Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Dumitrescu Cristian, 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, care este aprobată în unanimitate, precizând în 

continuare că motivul convocării la această şedinţă extraordinară este acela că a rămas o sumă de 
bani, de câteva miliarde, cu care se pot face unele lucrări de investiţii. 

Mai arată că va exista o modificare ce va fi adusă în discuţie la sfârşitul lunii, şi anume 
suplimentarea unui casier la Direcţia  Pieţelor deoarece vor  fi instalate cinci hidrobiciclete pe lacul 
din  Parcul C-tin Poroineanu şi trebuie să fie cineva care să încaseze o taxă modică pentru părinţi, 
nu şi pentru copii, fiind de preferat ca banii încasaţi să vină la consiliul local şi nu la alte societăţi. 

 Se trece la discutarea ordinei de zi.  
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al municipiului Caracal pe anul 2013, precum şi aprobarea rectificării programului de investiţii cu 
finanţare din fondul de rulment este prezentat de  d-na director economic Denisa Barbu care arată că 
având în vedere Legea Bugetului de Stat nr.5/2013 şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013, conform anexei nr.1. 

Virările de credite bugetare se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. 
De asemenea cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv 
excedentul anilor precedenţi. Excedentul se poate utiliza ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare. 

Având în vedere necesitatea efectuării lucrărilor de investiţii, se propune spre aprobare 
rectificarea programului de investiţii cu finanţare din fondul de rulment, conform anexei nr.2.    

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 

2.Proiectul de hotărâre referitor la închirierea,  prin licitaţie publică, pe o perioadă de        
3 ani, a unei   suprafeţe de 10,50 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, 
situat în incinta Parcului C-tin Poroineanu în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu 
destinaţia spaţiu comercial este prezentat de d-nul director Cătălin Tudor care arată că Parcul 
Constantin Poroineanu reprezintă unul dintre principalele puncte de atracţie din municipiul Caracal, 
iar în prezent amplasarea noului loc de joacă pentru copii are ca rezultat sporirea interesului pentru 
această locaţie atât pentru părinţi cât şi pentru copii. 
 Considerăm utilă şi oportună amplasarea în zonă a unei construcţii provizorii cu destinaţia 
de spaţiu comercial care să satisfacă cerinţele cetăţenilor aflaţi în incinta parcului, îndeosebi în zona 
noului loc de joacă. 

Construcţia va trebui să se încadreze în  ansamblul arhitectural zonal şi să respecte cerinţele 
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Caracal. 
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D-nul Primar arată că  a fost identificată o zonă între cele două chioşcuri pentru amplasarea 

unei  construcţii provizorii pentru o perioadă de 3 ani şi pentru a se putea aduce bani suplimentari la 
consiliul local, deoarece părinţii care merg cu copiii în parc au solicitat să fie amplasat un astfel de 
chioşc de unde să poată  cumpăra  ceva copiilor. 

D- nul consilier Ilin Radu propune ca la acest proiect să se facă o corelare cu terasele 
sezoniere şi anume perioada să fie 15 martie – 15 noiembrie pentru a se integra în sistem şi în al 
doilea rând îl felicită pe d-nul primar pentru că este pentru prima dată când primăria propune un 
spaţiu care să fie licitat şi nu ca de obicei când  se venea cu o propunere din partea unei persoane 
pentru spaţiul ce urma să fie scos la licitaţie. Mai arată că ar trebui evitate aprobările pentru 
asemenea spaţii deoarece aceste aprobări se dau la intrările din parcuri datorită faptului că pentru 
aprovizionarea unor astfel de spaţii comerciale se folosesc maşini care nu fac altceva decât să 
polueze zona respectivă. 

D-nul Primar arată că a fost evitat acest lucru, iar aprovizionarea nu se va face cu maşina, se 
va face pe la seră, nefiind un magazin foarte mare, aprovizionarea va fi strict pentru copii, cu 
dulciuri, sucuri, etc. 

D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că ar fi bine să se găsească pentru 
acest an o variantă de urgentare a problemei pentru că procedura licitaţiei durează, iar dacă proiectul 
a fost introdus în şedinţă extraordinară, au fost recuperate doar două săptămâni, urmând a fi 
întocmit caietul de sarcini, după care posibilitatea depunerii de contestaţii, precizând că ar fi bine să 
se găsească un sistem provizoriu pentru a se putea acoperi, perioada de vara din acest an. 

D-nul Primar arată că nu se poate acest lucru pentru că legea este clară şi trebuie respectată. 
D-nul consilier Pavel Cristian precizează că la proiectul de hotărâre nu există caietul de 

sarcini. 
D-nul Primar arată că, în momentul în care se dă drumul la licitaţie, se va face şi caietul de 

sarcini care va fi public şi care va fi întocmit în urma aprobării de către consiliul local a proiectului 
de hotărâre. 

D-nul consilier Pavel Cristian arată că pentru a se urgenta, era bine să fie aprobat şi caietul 
de sarcini în consiliul local. 

D-nul director Tudor Cătălin arată că până la finalul şedinşei va fi întocmit şi caietul de 
sarcini, precizând că aprobarea acestui proiect se va face numai cu privire la închirierea spaţiului 

D-nul Primar arată că primăria putea să achiziţioneze un magazin din lemn care să fie 
amplasat pe terenul respectiv, dar nu s-a dorit acest lucru deoarece exista posibilitatea ca unul dintre 
competitori, care va participa la licitaţia pentru teren, să vină cu idei mai bune în ceea ce priveşte 
construcţia, care să fie din lemn. 

Supus la vot cu amendamentul propus de d-nul consilier Ilin Radu, cu privire la perioadă, 
proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.  

 3.Proiect  de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici  obiectivul de  investiţii “Extindere reţea joasă tensiune şi iluminat public 
străzile Trandafirilor şi Mărţişorului în municipiul Caracal”. 

D-nul Primar oferă câteva detalii cu privire la cele două proiecte de la punctul nr.3 şi 4 şi 
anume că există două zone foarte importante în municipiul Caracal, una dintre acestea fiind pentru 
terenul dat de  consiliul local către tineri, zone care trebuiesc electrificate, considerând că ar fi fost 
normal ca în momentul în care au fost date autorizaţiile de construcţie acolo să fie şi canalizare şi 
apă şi curent electric. În principiu, este vorba de construcţia a două posturi de transformare şi a două 
reţele de joasă tensiune, astfel încât întreaga zonă de acolo să poată beneficia de reţea electrică. 

D-nul consilier Ilin Radu arată că nu ar trebui să se uite că, în ultimul timp, normele europene 
cer ca aceste reţele nu trebuie să mai fie aeriene ci că ar trebui să fie împământate, iar dacă tot se fac 
aceste investiţii, consideră că la următoarele hotărâri să se ţină cont şi de acest lucru. 

D-nul Primar arată că  ANRE-ul şi distribuitorul permite acest lucru, iar conform legii 
energiei electrice extinderile de reţele se fac pe banii administraţiei publice locale, după care se 
predau cu titlu gratuit către distribuitori pentru a nu mai avea cheltuieli de mentenanţă, de 
întreţinere, de dezvoltare a reţelei, pentru că acum se vine cu un post de transformare de 1 km în 
fiecare zonă, după care distibuitorul va face extinderea pe banii lui în cazul în care numărul de case 
va creşte.  
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În ceea ce priveşte trecerea de la reţeaua aeriană la reţeaua în cablu, precizează că există foarte 

multe inconveniente întrucât investiţia se dublează, iar în situaţia în care sunt deranjamente sau alte 
probleme, depistarea defectului este mult mai costisitoare decât la reţeaua aeriană şi din acest motiv 
se aprobă în continuarea extinderea de reţea aeriană şi nu în cablu. Mai arată că reţeaua subterană se 
foloseşte în zona blocurilor, iar în zonele cu case sau în zonele limitrofe din oraşe sau comune, se 
adoptă în continuare reţeaua aeriană datorită celor două motive menţionate mai sus 

Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate. 
  4.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici  obiectivul de  investiţii “Extindere reţea joasă tensiune şi iluminat   public 
străzile Tudor Vladimirescu şi Salcâmului în municipiul Caracal”. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre, este aprobat în unanimitate. 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Dumitrescu 

Cristian declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
 
  CRISTIAN DUMITRESCU                             VIOREL EMIL RĂDESCU  


