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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 06.06.2014 la Şedinţa extraordinară  a Consiliului Local Caracal 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi.  Având în vedere 
prevederile art. 39  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. 158/05.06.2014 în baza Dispoziţiei nr. 
879/05.06.2014. 

     Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Ilin Radu Mihail,  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. 

 Se trece la discutarea ordinei de zi.  
 

 1.Proiectul de hotărâre nr.154/05.06.2014 referitor la aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale  societăţii A.D.P.P. CARACAL SRL este prezentat de d-nul secretar Rădescu Viorel care 
arată că prin HCL nr. 129/30.09.2013  privind înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, 
societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic municipiul Caracal şi prin HCL nr. 
176 /23.12.2013 privind aprobarea Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, 
societate de drept public şi de interes local având ca asociat unic Municipiul Caracal, prin Consiliul 
Local al Municipiului Caracal au fost puse bazele înfiinţării şi organizării acestei societăţi. Pentru 
desfăşurarea activităţii societăţii este necesară adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale  societăţii A.D.P.P. CARACAL SRL. 
 D-nul consilier Ilin Radu Mihail arată că numărul de 200 de persoane, să fie numărul care să 
facă faţă activităţilor pe care şi le-au propus, adică de salubrizare, spaţii verzi, însă este de părere ca 
la sfârşitul anului, pentru ca societatea să nu scape din mână, aşa cum s-a întâmplat cu SC IGO SA, 
d-nul manager să prezinte un raport de activitate cu situaţia reală a societăţii. 

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

2.Proiectul de hotărâre nr.155/05.06.2014 referitor la aprobarea unor  tarife pentru 
activităţile  serviciilor publice de salubrizare şi administrare a domeniului public şi privat în 
municipiul Caracal, prestate de către societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L este prezentat de d-nul 
secretar Rădescu Viorel care arată că tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Caracal (deszăpezire, intretinere zone si 
spatii verzi, cimitire) trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai 
activităţilor specifice serviciului cât şi protejarea intereselor utilizatorilor, singura deosebire este că, 
faţă de preţurile ce au fost practicate de SC IGO SA, este aplicat indicele de inflaţie. Preţurile vor fi 
modificate sau ajustate începând cu anul 2015, însă este necesar ca preţurile să fie cele practicate de 
fostul operator de servicii, SC IGO SA şi aprobate de către consiliul local în anul 2013. 

D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că nu are nimic de comentat referitor 
la tarife, specificând că doreşte să fie scoasă de la expunerea de motive, trimiterea la HCL nr. 
90/2014, care este propusă spre revocare. 

D-nul consilier Ilin Radu Mihail arată că, având în vedere că societatea este la început de 
drum, este bine să se meargă pe tarifele prestate de SC IGO SA, în special că este prevăzut şi un 5% 
profit şi ar dori ca d-nul director, la sfârşitul anului, să facă o analiză a preţurilor pe care le mai au şi 
alte oraşe pentru a vedea şi populaţia unde se încadrează preţurile în municipiul Caracal, între 
minim şi maxim. 
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D-nul Primar arată că a făcut o astfel de analiză şi poate spune că preţurile practicate în 

Caracal, pentru apă potabilă, reziduală şi gunoi, sunt cele mai mici din zona Olteniei, referindu-se la 
nivel de municipiu. 

D-nul consilier Ilin Radu Mihail precizează că este doar o chestie declarativă. 
D-nul Primar arată că nu este declarativă, referindu-se la cifre oficiale, întrucât se intră în 

Compania de Apă Olt trebuie să se facă nişte corecţii privind apa potabilă din CAO şi toate preţurile 
vor fi afiliate, precizând că au fost făcute aceste analize de unde s-a constatat că preţurile sunt sub 
Corabia, Slatina şi Piatra Olt.  

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

3.Proiectul de hotărâre nr.156/05.06.2014 referitor la revocarea  prevederilor HCL nr. 
89/29.05.2014 privind delegarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Caracal catre  
societatea A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4,  avand ca unic actionar 
Municipiul Caracal, precum şi prevederilor HCL nr. 90/29.05.2014 privind delegarea gestiunii 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către 
A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4 este prezentat de d-nul secretar 
Rădescu Viorel care arată că având în vedere că societatea A.D.P.P. CARACAL SRL, la data 
adoptării HCL nr. 89/29.05.2014  şi  a  HCL nr. 90/29.05.2014 nu deţinea licenţă  pentru prestarea 
acestor servicii iar forma juridică de organizare a acesteia nu permite gestiunea directă a serviciilor 
publice, se impune revocarea acestor hotărâri.  Mai arată că din discuţiile avute cu ANRSC-ul s-a 
crezut că ADPP-ul poate să preia licenţele de la SC IGO SA ceea ce însă nu a fost posibil, astfel că 
a trebuit găsită o altă soluţie pentru ca operatotului ADPP, în momentul când îşi va lua licenţa să i 
se încredinţeze în mod direct  serviciile. În continuare, arată că în cel mai scurt timp va apărea o 
asociaţie de dezvoltare intercomunitară, se va încerca să se facă o asociere cu alte unităţi 
administrativ teritoriale, luându-se acordul de principiu al comunelor Deveselu şi Redea, asociaţie 
ce va avea ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare şi de administrarea domeniului public şi 
privat în aceste unităţi administrativ teritoriale asociate. În baza Legii nr. 51/2006, asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară, nou înfiinţată, care va avea personalitate juridică, va putea să 
gestioneze, să delege, în mod direct, fără licitaţie, unui operator licenţiat, operatorul fiind ADPP 
CARACAL.  Mai arată că va fi iniţiat un proiect prin care se vor da ADPP-ului Caracal nişte bunuri 
care aparţin municipalităţii, pentru ca societatea să facă dovada în faţa ANRSC-ului, împreună cu 
personalul specializat că pot să-şi obţină licenţa, iar după ce îşi obţin licenţa pe salubrizare şi pe alte 
servicii, vor deveni operatori licenţiaţi. Între timp se va înfiinţa Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară şi se va putea, prin hotărârea membrilor asociaţi, să se delege în mod direct către 
ADPP, având în vedere că aparţine municipalităţii, serviciile de salubrizare şi de administrarea 
domeniului public şi privat, ulterior după ce vor fi urmaţi paşii, se va intra în legalitate 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 
 4.Proiectul de hotărâre nr.157/05.06.2014 referitor la aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială  Caracal este prezentat de d-na Preda Ileana care 
arată că prin HG nr.459/2010 au fost aprobate standardele de cost/an pentru servicii acordate în 
unităţile medico-sociale şi normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-sociale,  
fapt ce impune redimensionarea cheltuielilor de funcţionare ale Centrului. Având în vedere că 
aceste cadre sanitare medii pot promova de la asistente medicale simple la asistente medicale 
principale, iar unul dintre medici a promovat, ajungând medic specialist ceea ce înseamnă că li s-a 
mărit salariul, nu se mai pot încadra cu 14 posturi în bugetul aprobat de Ministerul Sănătăţii. 
 D-nul Primar face precizarea că în organigramă sunt 14 posturi, iar conform legii trebuie să 
fie 12 posturi, iar atâta timp cât banii vin de la Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de sănătate, nu este 
nicio problemă. 
 D-nul consilier Ilin Radu face o observaţie legată de punctul 4 din proiect prin care se 
împuterniceşte Primarul municipiului Caracal de a aproba transformarea nivelurilor de studii din 
statul de funcţii precum şi de a modifica numărul de personal între servicii şi compartimente în 
funcţie de cerinţe, cu respectarea numărului de posturi aprobate, având în vedere că această 
instituţie este în subordinea consiliului local, propune ca acest punct să fie eliminat, sub aspectul că 
ori de câte ori a fost nevoie de anumite aprobări, consiliul local, în ceea ce priveşte aparatul propriu  
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al primarului, de fiecare dată au fost date aceste aprobări. Consideră că aceste aprobări să fie date  
de către consiliul local şi ar dori ca directorii instituţiilor care aparţin consiliului local să prezinte un 
raport anual, având în vedere că nu s-a prezentat nimic de la înfiinţarea noului consiliu. 
 D-nul Primar arată că aceste aprobări nu pot fi semnate de către vreunul dintre consilieri, 
deoarece ţin de statutul angajatului, iar  transformarea postului înseamnă trecerea, după o anumită 
perioadă de vechime,  pe o altă  treaptă. În momentul în care contractul de muncă trebuie semnat de 
primar şi nu de consiliul local în baza legii, trecerea de pe o treaptă pe altă treaptă, nu este semnată 
de consiliul local şi este semnată de executiv pentru că duce la îndeplinire condiţiile legislative. 
 D-nul consilier Ilin Radu arată că Legea nr.215/2001 care s-a dat, s-a dat pentru ca acest 
consiliu local să-şi desfăşoare activitatea în funcţie de lege şi nu are nimic împotrivă la specificaţiile 
făcute de d-nul primar, dar articolul 4 se referă la cu totul altceva. 
 D-nul secretar arată că această împuternicire vizează numărul de posturi aprobate, iar 
primarul  nu va putea să facă mai multe posturi sau mai puţine, dând citire în continuare articolului 
4 din proiect. 
 D-nul Primar arată că s-a făcut o propunere şi că ar trebui să se supună la vot. 
 D-nul consilier Băţăgui Costel arată că ordonatorul de credit face transformarea posturilor în 
orice domeniu şi nu consiliul local. 
 Supusă la vot, propunerea d-lui consilier Ilin Radu este respinsă cu 17 voturi împotrivă şi 1 
vot pentru. 
 D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că executivul a venit cu o propunere de 
organigramă şi statul de funcţii de la CAMS, iar legislativul aprobă sau nu, şi nu consiliul local face 
încadrările. 

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

Mihail, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 
 
 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI 
 
 
        ILIN RADU MIHAIL                    VIOREL EMIL RĂDESCU  


