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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.12.2014 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 locali 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. Şedinţa a
fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 321/23.12.2014 în baza Dispoziţiei nr.
2125/23.12.2014.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Pavel Cristian, propunerea fiind aprobată
în unanimitate.

D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţa extraordinară din
21.11.2014 şi de la şedinţa ordinară din 28.11.2014 care au fost aprobate în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar propune ca, înainte de a prezenta ordinea de zi, d-nul Georgică Dumitru să

prezinte raportul de activitate la final de an din partea Poliţiei Municipiului Caracal şi d-nul Runcan
Gheorghe din partea Jandarmeriei.

Mai precizează că d-nul Negreanu Gheorghiţă din partea SC ADPP trebuia să prezinte un
raport, dar pe data de 29.12.2014 trebuia să participe la licitaţie pentru mijloacele fixe, fiind plecat la
Slatina.

D-nul Georgică Dumitru prezintă raportul  pe anul 2014 din partea Poliţiei Municipiului
Caracal.

D-nul consilier Stănescu Octavian are rugămintea ca pe viitor să se aibă în atenţie desfăşurarea
traficului greu în municipiul Caracal având în vedere că sunt unele străzi care nu sunt în regulă, iar unii
şoferi de camioane de gabarit depăşit nu respectă regulile de circulaţie, precizează ca pe viitor să se
aplice contravenţiile care trebuie.

D-nul Georgică Dumitru arată că s-a acţionat în acest sens având în vedere că au fost şi unele
sesizări, dar unii şoferi preferă să plătească sancţiunile decât să circule pe străzile unde drumul este
impracticabil datorită gropilor din carosabil. Mai arată că pe viitor, începându-se lucrarea la centura
ocolitoare a municipiului, speră că traficul se va desfăşura fluent şi în deplină siguranţă.

D-nul consilier Ilin Radu arată că ar fi bine să se gândească la un program de fluidizare a
traficului interior având în vedere că, deja de anul viitor s-ar putea, având cele două centuri de sud şi
semicentura de nord, să se gândească la o altfel de circulaţie în oraş.

D-nul Georgică Dumitru arată că s-au gândit la acest aspect şi că se doreşte să se înfiinţeze
unele sensuri unice pe sensurile de mers de afluire sau defluire în aşa fel încât să se poată
decongestiona în anumite zone.

D-nul consilier Bujor Vasile întreabă de ce nu sunt dirijate aşa cum trebuie maşinile în zona
pieţei, deoarece opreşte fiecare unde doreşte, propunând să se facă un grafic de urmărire a mişcărilor
care se fac în piaţă pentru că la ora actuală nu mai este coordonată circulaţia de către agenţii de poliţie
şi este controlată de anumiţi indivizi care au diferite afaceri în zona pieţei. Doreşte să se ia măsuri în
acest sens atât cât permite legea pentru că fiecare face ce vrea şi nu se respectă niciun semn de
circulaţie.

D-nul Georgică Dumitru arată că lipsa spaţiilor de parcare face să îngreuneze circulaţia în zona
respectivă, locurile de parcare fiind suprasaturate, în special în prag de sărbători.

D-nul consilier Alexe Costică întreabă ce se poate face cu aşa zişii „rechini”  din zona pieţei,
pentru că au mai fost făcute sesizări către Poliţie sub acest aspect, iar o altă problemă este strada
Plevnei, vis-a-vis de spital unde zi de zi circulaţia este foarte aglomerată, intensă, datorită
taximetriştilor, nefiind staţie taxi, consideră că ar fi bine să fie amplasat un semn de circulaţie.
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D-nul Georgică Dumitru arată că sunt indicatoare rutiere pe sectorul de drum respectiv, iar
acolo nu staţionează numai taximetriştii şi opresc şi staţionează şi cei care vin la spital pe sensul de
mers pe care le este permisă staţionarea. Mai arată că s-a discutat să se facă o staţie taxi în incinta
spitalului în aşa fel încât taximetriştii să nu mai staţioneze pe sectorul de drum respectiv pentru că
îngreunează şi ambulanţele care intră şi ies pe sectorul de drum respectiv.

D-nul consilier Alexe Costică consideră că ar trebui să fie o supraveghere mai atentă pentru că
înfiinţarea celor cinci locuri de taxi nu crede că va rezolva problema.

D-nul Georgică Dumitru consideră că ar trebui să se facă circulaţie cu un singur sens pentru a
se fluidiza traficul rutier în zona respectivă.

D-nul consilier Alexe Costică întreabă cum se poate verifica ca într-o staţie taxi să fie numărul
stabilit de taxiuri şi nu mai mult decât trebuie.

D-nul Georgică Dumitru arată că au fost făcute acţiuni în colaborare cu Poliţia Trafic Feroviar,
cu primăria Caracal, cu RAR Slatina şi cu Serviciul Rutier, iar în momentul în care se fac asemenea
acţiuni se apleacă mai mult asupra acestei situaţii.

D-nul Primar arată că pentru zona pieţei în anul 2015 problemele vor fi rezolvate pentru că
există pe programul de investiţii construcţia acelui sens giratoriu şi nu se va mai putea parca în acea
zonă, parcarea respectivă va dispărea, iar în momentul în care se va pune în aplicare hotărârea
consiliului local prin care toate parcările vor fi cu taxă în zona de centru şi în zonele riverane, aceste
probleme se vor rezolva în mare parte. În ceea ce priveşte zona spitalului consideră că este bine să se
găsească o soluţie de montare a unor indicatoare de sens unic, de interzicere a staţionării, iar împreună
cu conducerea spitalului se vor gândi la un loc unde cetăţenii care vor să vină spre spital să aibă
anumite locuri de parcare speciale.

D-nul consilier Gâtan Ilie arată că trebuie cel puţin la intersecţii să se asigure vizibilitatea, dând
exemplu intersecţia de la Filipescu unde există în orice moment pericol de accidente pentru că sunt
parcate maşinile agenţilor economici în zona respectivă.

D-nul Primar arată că pentru circulaţia în zona spitalului s-au gândit încă din anul 2012, iar
acea rută ocolitoare, str. Olteniei şi str. Carpaţi au fost reabilitate tot în ideea de a fluidiza traficul,
aşadar au fost asigurate aceste posibilităţi de a devia traficul de pe str. Plevnei, rămânând ca poliţia să
vină cu propuneri pentru zona spitalului pentru că este foarte aglomerată şi  este bine să se găsească
soluţiile cele mai bune care să supere cel mai puţin cetăţenii care parcurg pe această porţiune de stradă.

D-nul comandant Runcan Gheorghe prezintă o informare privind activitatea desfăşurată de
cadrele Detaşamentului de Jandarmi Caracal de la începutul anului şi până în prezent. Consideră că ar
fi necesară o mai bună informare şi colaborare între consiliul local, primăria Caracal şi Jandarmeria
Caracal.

D-nul consilier Stănescu Octavian întreabă câte amenzi au fost aplicate de către Detaşamentul
de Jandarmi Caracal în baza HCL nr. 95/2013, pe anul 2014.

D-nul Runcan Gheorghe arată că au fost aplicate un număr mai mic de sancţiuni faţă de anul
trecut în baza HCL nr. 95/2013.

D-nul consilier Stănescu Octavian salută activitatea jandarmeriei pentru că este singura
instituţie care a aplicat amenzi în baza unui regulament aprobat în consiliul local.

D-nul consilier Ilin Radu întreabă cu ce poate veni în ajutor consiliul local pentru a rezolva
unele probleme la nivelul oraşului, informând, în continuare, că pe site-ul primăriei sunt afişate toate
activităţile, programul anual fiind aprobat la început de an, însă d-nul primar ar putea să dea o decizie
prin care să fie abilitată o persoană care să se ocupe de aceste informări şi să le transmită către
instituţiile care sunt abilitate să întreţină ordinea şi disciplina în oraş. Mai arată că la comisia juridică
se lucrează la un regulament pentru anumite activităţi care se desfăşoară pe teritoriul Caracalului şi
care va cuprinde toate instituţiile atât la nivel de primărie cât şi jandarmi şi poliţie, sperând că în anul
2015 regulamentul să fie finalizat şi pus în aplicare.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că este bine ca legea să fie respectată, precizând că
de câte ori a avut calitatea de organizator a respectat legea  întocmai. Mai arată că a rămas surprins de
relaţia dintre Detaşamentul de Jandarmi Caracal şi firmele de pază din Caracal pentru că s-a spus că
nici firmele de pază şi nici cei care beneficiază de serviciile firmelor, nu contactează jandarmeria.

D-nul Primar arată că d-nul Runcan Gheorghe se referea strict la evenimentele organizate de
către primărie, unde organizatorii trebuie să dea anumite persoane, precizând că firma de pază nu are în
contract decât  posturile fixe care sunt pe instituţii şi nu au evenimente, iar la evenimente se pun la
dispoziţie oamenii care se ocupă strict de evenimente.
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D-nul Primar, dă citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu un proiect de
hotărâre.

Supusă la vot, ordinea de zi completata este aprobată în unanimitate.
D-nul Primar arată că proiectul care completează ordinea de zi se referă la acele hotărâri

judecătoreşti, iar în situaţia în care fiscul şi direcţia economică au constatat că mai există capitole în
care sunt bani care trebuie cheltuiţi până la finalul anului,  a fost făcută rectificarea.

Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr.282/27.10.2014 referitor la stabilirea valorilor impozabile,

impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2015
este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.

D-nul Primar arată că valoarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2015, că propunerea este la
nivelul anului 2014, existând posibilitatea de a fi modificată doar dacă ar modifica legislativul României
situaţia, dar din câte se ştie bugetul de stat este trecut cu aceleaşi taxe şi impozite, la acelaşi nivel.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr.283/27.10.2014  referitor la facilitatile  fiscale pentru  anul 2015

acordate unor persoane fizice sau juridice  este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate, cu precizarea că facilităţile fiscale
sunt cele care au fost practicate ca în anul 2014.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
3.Proiectul de hotărâre nr. 284/27.10.2014 referitor la instituirea unor tarife pentru prestări

servicii către persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi aprobarea nivelurilor unor taxe locale
pentru anul 2015 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate cu precizarea ca, din titlul proiectului, să fie scoasă „instituirea”.

Supus la vot, cu amendamentul propus, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
4.Proiectul de hotărâre nr.285/28.10.2014  referitor la aprobarea unor taxe şi tarife pentru

prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2015 este prezentat de d-nul consilier Gâtan
Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate cu precizarea că
taxele şi tarifele sunt cele practicate în anul 2014.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune un amendament şi anume la art. 11 din proiect să
fie introdus un alineat în care să se precizeze ca, în perioada 01 ianuarie 2015 – 01 mai 2015, taxele
locale stabilite conform anexei 11 din proiect, să fie reduse cu 40%, având în vedere condiţiile
atmosferice  şi condiţiile din piaţă.

D-nul secretar face menţiunea că la anexa nr. 6 din proiect, la Notă, lit. „b” va avea următorul
cuprins: „Tariful pentru viza acordului de funcţionare se achită până la 31.12.2015.

Dacă agentul economic nu şi-a vizat acordul de funcţionare până la 31.12.2015, începând cu
01.01.2016 acordul de funcţionare se va anula de drept.”

Această notă este necesară pentru că agenţii economici nu vin să-şi vizeze acordul de
funcţionare şi evident pe acordul de funcţionare se va face această menţiune şi anume că dacă nu vin
să-şi vizeze acordul, li se va înceta de drept.

D-nul consilier Florea Octavian arată că această problemă a fost discutată în comisie şi că
modificarea se va face în proiect.

D-nul secretar arată că s-a discutat în plenul comisiei şi că nu au fost obiecţiuni, proiectul
venind cu modificarea aferentă, propunerea fiind a d-lui primar şi nu a comisiei de specialitate, urmând
să fie supusă la vot modificarea.

Supus la vot, cu cele două amendamente, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
5.Proiectul de hotărâre nr.311/15.12.2014   referitor la prelungirea contractului de închiriere

nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat
al Municipiului Caracal, situat în str.Intrarea Muzeului NR.1A, pe care este amplasat un chioşc cu
produse alimentare şi nealimentare 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 în unanimitate.
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6.Proiectul de hotărâre nr. 312/15.12.2014 referitor la aprobarea documentaţiei necesare pentru
cesionarea parţială sau totală după caz a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului
de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai
multor transportatori 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
7.Proiectul de hotărâre nr. 313/15.12.2014  referitor la înfiinţarea unei staţii taxi  în municipiul

Caracal, str. Plevnei nr. 36, în curtea interioară a Spitalului Municipal 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
8.Proiectul de hotărâre nr.314/15.12.2014 referitor la scoaterea la licitaţie publică, în vederea

închirierii, pe o perioadă de 10 de ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 56 mp, situat în incinta
curţii interioare a Spitalului Municipal Caracal, care aparţine domeniului public al 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.

D-nul secretar arată că proiectul a fost transmis consilierilor cu perioada de 4 ani, fiind o eroare
materială, această menţiune fiind făcută şi în comisia de specialitate.

Supus la vot,  proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
9.Proiectul de hotărâre nr. 315/17.12.2014 referitor la modificarea poziţiei nr. 553 din anexa

nr.1 la  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.103/27.06.2014 privitoare la inventarul
domeniului  privat al 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.
10.Proiectul de hotărâre nr.316/18.12.2014  referitor la completarea inventarului unor bunuri

ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. al  municipiului Caracal
nr.107/28.07.2014 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
11.Proiectul de hotărâre nr. 319/18.12.2014 referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Serviciului Public de interes local Administraţia Pieţelor şi Târgului Săptămânal Caracal este prezentat
de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

D-nul Primar arată că rămăsese să se facă un amendament şi anume că Direcţia Administraţia
Pieţelor este şi va rămâne în subordinea consiliului local  şi nu sub autoritate.

D-nul consilier Pavel Cristian arată că în titlul proiectului se menţionează „înfiinţarea”, iar în
expunerea de motive se vorbeşte despre „reorganizare”, considerând că ar fi bine să fie şi în titlul
proiectului „reorganizarea”.

D-nul Primar arată că din serviciu se transformă în direcţie fiind vorba de înfiinţare.
D-nul secretar arată că în art. 1 la proiect se menţionează „ prin reorganizarea Serviciului Public

Administrarea Pieţelor Caracal”, iar dacă se doreşte se va completa şi în titlul proiectului, iar înfiinţarea
va rămâne deoarece se înfiinţează o nouă structură.

D-nul consilier Pavel Cristian arată că în comisia de specialitate s-a solicitat d-lui Ionescu Gabriel
să prezinte un raport.

D-nul consilier Bujor Vasile propune o modificare la Regulamentul de organizarea şi funcţionare
şi anume înlocuirea cuvântului autoritate cu subordonarea directă  a Consiliului local, iar cea de-a doua
problemă remunerarea salariaţilor să fie propusă de către directorul pieţei şi aprobată de către consiliul
local al municipiului Caracal. În continuare, atrage atenţia directorului de la piaţă că nu se doreşte să se
facă balanţa şi bilanţul, pentru că cel care răspunde la ora actuală de piaţă cunoaşte în detaliu toate
activităţile care s-au desfăşurat la piaţă, precizând că orice proiect de asemenea natură trebuie
fundamentat şi fundamentarea unui asemenea proiect când devii independent, când se obţine
personalitatea juridică trebuie să aibă la bază un fundament, pentru ca membrii consiliului local să ştie ce
aprobă, dacă este viabil acest serviciu sau dacă nu.

D-nul consilier Gâtan Ilie arată că la art. 3 din proiect se poate introduce ca salarizarea să fie
aprobată de către consiliul local.
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D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae dă citire articolului 5 alin.2 din proiect şi
întreabă de ce este nevoie de subvenţie la bugetul local pentru a realiza venituri respectând principiile -
asigurarea autonomiei financiare a Serviciului Public de interes local„ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR
ŞI TÂRGULUI SAPTAMANAL CARACAL” şi asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice.

D-nul Primar arată că  orice direcţie care este subordonată consiliului local, în situaţia în care
se promovează proiecte  care trebuie să fie cu aport de capital de la municipalitate, referindu-se la
fonduri europene, guvernamentale, peste tot se cer cofinanţări, iar în situaţia în care nu există
posibilitatea financiară pe centrul bugetar nou creat cum este la piaţă, nu se poate lăsa, în special că
sunt în subordinea consiliului local, să promoveze un proiect dacă nu au suficienţi bani, urmând să se
vină cu proiectul care va fi supus consiliului local, proiectele de  investiţii de reparaţii se fac cu acordul
direct al consiliului local. Referitor la cofinanţare, se face împreună cu autorităţile locale, pentru că aşa
cere Guvernul României, pentru că suntem titulari asupra clădirilor şi terenurilor şi de aceea a fost
introdus cuvântul de subvenţionare de la bugetul local. În situaţia în care nu ar exista acest cuvânt,
niciodată nu s-ar putea  da bani de la consiliul local pentru susţinerea unui proiect, de exemplu la
spital, la orice şcoală sau la orice centru bugetar, care sunt în subordinea consiliului local.

D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că aceste subvenţii sunt propuse a se
constitui în venituri, iar alin. 3 din art.5 se referă la ceea ce a spus d-nul primar, considerând că
menţinerea alin.2 din art. 5 ar putea da naştere în viitor la o anumită forţare.

D-nul Primar arată că sunt venituri din activităţile pe care dumnealor le desfăşoară, consiliul
local urmând să aprobe sau nu propunerile prezentate de aceştia.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian este de părere că este bine cum a fost propus proiectul şi
că este bine să se ţină cont  la salarizare de calificare, de vechime, de gradaţiile respective. În
continuare doreşte o analiză în ceea ce priveşte mutarea Târgului de săptămână în ziua de luni pentru
că aşa ştiu toţi romanaţenii, că lunea era târg la Caracal.

D-nul Primar arată, referitor la ziua de luni privind târgul de săptămână, că se poate schimba
fără nicio problemă, cu toate că în oraşe nu există funcţionarea târgurilor de săptămână. Mai arată că se
va face o analiză privind încasările de la târg pentru a se vedea dacă funcţionarea târgului în ziua de
sâmbătă a fost mai profitabilă decât în ziua de luni.

D-nul consilier Gâtan Ilie arată că s-a cerut în comisia de specialitate un studiu în ceea ce
priveşte acordarea personalităţii juridice pentru târguri şi pieţe şi consideră că nu ar mai fi nevoie de
alin.2 din art.5 pentru că o dată ce serviciul are autonomie financiară în condiţiile în care  i s-a acordat
personalitate juridică,  serviciul îşi poate face bugetul şi îl poate  prezenta.

D-nul Primar arată că se vine cu o propunere de buget pe care consiliul local o va aproba.
D-nul consilier Gâtan Ilie arată că propunerea de buget s-a făcut în baza celor două paragrafe

de autonomia financiară şi cel de-al doilea paragraf asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice.
D-nul Primar arată că în orice contract cu un director de direcţie sunt stipulaţi indicatori de

performanţă.
D-nul consilier Gâtan Ilie consideră că cele două paragrafe nu ar mai trebui să apară în

cuprinsul acestei hotărâri.
D-nul consilier Alexe Costică întreabă dacă există un contract de management cu directorul

pieţei.
D-nul Primar arată că urmează să se încheie un astfel de contract în momentul în care postul

este scos la concurs, precizând că toate posturile care sunt în noua structură, în noua organigramă, sunt
posturi scoase la concurs, aceştia având statut de personal contractual şi se supun regulilor personalului
contractual inclusiv cu salarizarea, pentru că sunt legile foarte clare în ceea ce priveşte salarizarea
personalului din sistemul public care este şi contractual sau este funcţionar public. Există două
modalităţi de salarizare şi anume pentru funcţionarul public şi pentru personalul contractual,
menţionând că se va face pe indicatori de performanţă foarte clari, indicatori care se analizează aşa
cum spune legea, o dată pe an, neavând posibilitatea, ca la firmele private, să se acorde un bonus de
performanţă pentru obţinerea anumitor indicatori. Mai arată că în situaţia de faţă există  în fişa postului
că dacă se respectă indicatorii, persoana rămâne pe funcţie, existând posibilitatea demiterii în
momentul când nu sunt realizaţi acei indicatori de performanţă.

D-nul consilier Alexe Costică arată că unii dintre consilieri au afirmat că la piaţă nu se face
treabă fiind făcute unele sesizări verbale cu privire la mesele şi unele locuri de la piaţă care au fost date
neoficial, propunând să fie înfiinţată o comisie mixtă pentru a se face unele verificări.
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D-nul Primar arată că direcţia pieţelor va fi în subordinea consiliului local şi astfel  consilierii
pot să facă verificări fără nicio problemă.

D-nul consilier Alexe Costică arată că directorul pieţei nu colaborează precizând că l-a sunat de
mai multe ori şi nu a răspuns la telefon, dorind să-i prezinte problemele cu care se confruntă cetăţenii.

D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că există la ora actuală o taxă pe care
trebuie să o plătească orice maşină care intră în incinta pieţei în afara orelor de aprovizionare cele
trecute în regulament, iar în atribuţiunile casierilor în regulamentul propus, niciun casier nu are
atribuţiunea de a încasa această taxă, având rugămintea ca această taxă să fie introdusă în fişa postului
la unul dintre casieri, pentru că această taxă nu se încasează.

D-nul consilier Bujor Vasile arată că în regulamentul de organizare şi funcţionare nu se
stabilesc sarcinile pentru fiecare lucrător, acestea fiind în fişa postului şi pentru că se înfiinţează o nouă
structură cel care va fi director va veni spre aprobare şi cu fişa postului.

D-nul consilier Pavel Cristian arată că la atribuţiunile directorului „aprobă bilanţul contabil
anual şi avizează raportul asupra activităţii desfăşurate în anul precedent” şi întreabă dacă acestea nu
intră în atribuţiunile consiliului local.

D-nul consilier Gâtan Ilie arată că se vorbea de plata unei redevenţe care nu se prevede
niciunde.

D-nul secretar arată că sunt date în administrare şi nu concesionate, fără nicio taxă.
Este supus la vot primul amendament propus de d-nul consilier Bujor Vasile la art.1  „în

subordinea directă a consiliului local” care este aprobat în unanimitate.
Este supus la vot cel de-al doilea amendament referitor la salarizare care va fi introdus la art.3

din proiect şi care a fost aprobat în unanimitate.
D-nul secretar arată că mai este un amendament propus de d-nul consilier Gâtan Ilie la art. 5

alin.2 precizând că se abţine la acest amendament având în vedere că sunt nişte principii pe baza căruia
funcţionează acest serviciu nou înfiinţat. Mai arată că amendamentul ar trebui supus la vot şi dacă este
aprobat ar trebui eliminate cele două principii din alin.2.

D-nul consilier Gâtan Ilie consideră că, dacă corespunde prevederilor legale, amendamentul nu
ar mai trebui supus la vot.

Supus la vot, cu amendamentele aprobate, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.Proiectul de hotărâre nr. 320/19.12.2014 referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente

cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 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
luna noiembrie 2014 este prezentat de d-nul consilier Stefănescu Smarandache Niculae care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot,   proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate

Este propusă completarea ordinei de zi cu urmatorul proiect de hotarare

13. Proiectul de hotarâre nr. 322/29.12.2014 referitor la rectificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli, pe anul 2014 este prezentat de d-nul secretar Viorel Emil Rădescu care arată că proiectul
vizează plata unor restanţe cu titlu executoriu pentru funcţionarii publici şi  personalul contractual.

D-nul consilier Gâtan Ilie arată că în raportul de specialitate se specifică faptul că nu se poate
face transferul decât în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi cu respectarea acelui principiu înainte de
angajarea cheltuielilor, considerând că trebuia să se facă un comentariu asupra raportului de
specialitate în concordanţă cu anexa ataşată.

D-nul Primar arată că era execedent financiar în anumite capitole şi pentru a se putea acoperi
acele hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile cu plata către persoanele care au fost defavorizate
în anul 2010, există posibilitatea de a se mai da o sumă de bani aşa cum s-a procedat şi cu profesorii

Supus la vot,   proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
14 .Informări, întrebări şi interpelări.

D-nul consilier Bujor Vasile are o rugăminte către Serviciul urbanism să prezinte în regim de
urgenţă HCL unde sunt stipulate condiţiile de fiscalizare ale municipiului Caracal (zonarea) şi nu doreşte
hotărârile consiliului local în care s-a aprobat intrarea altor străzi într-o zonă de fiscalizare sau mutările
care se fac la nivelul municipiului. Mai doreşte de la SC ADPP contractele în ceea ce priveşte
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ecologizarea oraşului şi managerul spitalului să prezinte Regulamentul de ordine interioară astfel încât
să se aibă posibilitatea de a se face propuneri şi de a se manifesta pentru a se îmbunătăţi activitatea în
cadrul spitalului.

D-nul Primar arată că este vorba de fluidizarea traficului în incinta curţii spitalului având în
vedere că a fost aprobată în această şedinţă hotărârea privind înfiinţarea a cinci locuri pentru taxiurile din
municipiul Caracal, dar localizarea acestor locuri va trebui făcută împreună cu conducerea spitalului
pentru a se vedea strict care sunt zonele care nu afectează buna funcţionare a traficului din incinta curţii
spitalului, urmând a se veni cu un plan foarte clar unde să se prezinte care sunt parcările destinate
personalului medical, parcările pentru persoanele care vin la spital şi locurile unde sunt amplasate cele
cinci locuri de taxi.

D-nul consilier Bujor Vasile arată că este mulţumit după ce a citit Regulamentul de organizare şi
funcţionare al pieţei unde se spune că se înfiinţează un nou serviciu şi acum ştie că la înfiinţarea unui
nou serviciu totul se schimbă, adică se respectă, că este nevoie de patru casieri şi de un director, care vor
fi aprobaţi de către consiliul local, deoarece serviciul este în subordinea directă a consiliului local. Mai
arată că era nelămurit în ideea în care se prelua absolut tot de la vechiul serviciu, dar acum s-a lămurit.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că este de acord cu ceea ce a spus d-nul consilier
Bujor Vasile şi face o propunere ca în fiecare lună comisiile de specialitate să stabileacă o zi în care să
meargă pe arterele municipiului Caracal, în piaţa agroalimentară şi târg, precizând că nu se va merge
pentru a controla şi se va merge pentru informare pentru ca în şedinţele de consiliu să se vină cu
propuneri pertinente pentru cetăţenii municipiului Caracal.

Mai arată că prin intermediul d-lui secretar l-a rugat pe d-nul Tudor Cătălin să prezinte o
informare scrisă  pentru a ieşi din nebuloasa activelor ce sunt scoase la licitaţie publică, referindu-se la
clădiri şi terenuri ale SC IGO SA în lichidare. Mai solicită situaţia juridică a terenului din str. Antonius
Caracalla nr.51 A, când consiliul local a aprobat HCL nr. 72/31.10.2008, în urma cererii d-nei Stoenesu,
privind evaluarea terenului în suprafaţă de 620 mp, valoarea totală de 83.700 euro, întrebând dacă a fost
achitată această valoare de către d-na Stoenescu, dacă este în patrimoniul primăriei Caracal sau dacă a
ajuns în posesia celei care a făcut cererea privind evaluarea. Mai arată că din 31.10.2008 nu au mai fost
informaţi cu nimic în legătură cu această suprafaţă, menţionând că această clădire a fost în posesia d-nei
Stoenescu prin Legea nr. 10/2001. În continuare, mai arată că se vorbeşte cum că proprietarul de drept,
care era consiliul local sau primăria municipiului Caracal, nu s-ar fi prezentat în instanţă şi în mod tacit
acea persoană a intrat în proprietatea acestui teren cu toate că s-a aprobat aceată evaluare. Mai precizează
că se va discuta pe baza documentelor care au fost solicitate privind această situaţie. Mai întreabă cum au
intrat în posesia SC IGO SA cele patru spaţii, fiind exclus spaţiul din str. Antonius Caracalla 51 A,
invocându-se în anul 1999, după înfiinţare, în urma a două hotărâri de consiliu, una în luna ianuarie şi
una în luna mai, care modifică hotărârea de înfiinţare a SC IGO SA şi se motivează HG 834/1991
privind societăţile comerciale.

D-nul Primar arată că în momentul în care se vor aduna toate documentele solicitate, acestea
trebuiesc prezentate tuturor consilierilor, pentru ca în baza acestor documente să se poată trage anumite
concluzii la ceea ce s-a întâmplat în anii respectivi.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că nu a acuzat pe nimeni şi doar doreşte să fie
informaţi, întrebând în continuare ce s-a întâmplat cu miile de hectare care au fost donate Caracalului de
către d-nul Poroineanu, d-nul Lăcusteanu, d-nul Filipescu, etc.

D-na Nadia Dumitrescu arată, referitor la solicitarea d-lui consilier Bujor Vasile cu privire la
zonare, că nu există o astfel de hotărâre deoarece în Codul fiscal este menţionat faptul că zonarea se face
în funcţie de  anumite condiţii şi se aprobă de consiliul local.

D-nul Primar arată că d-nul consilier solicită acea hotărâre în care să se vadă de când o stradă este
într-o anumită categorie, zona A, B sau C şi metodologia prin care strada respectivă a fost trecută într-
una din zone.

D-nul consiler Ilin Radu arată, din punct de vedere informaţional, că era prevăzut un proiect cu
camere video, având în vedere că d-nul comandant de la Jandarmerie a ridicat problema în ceea ce
priveşte legătura cu primăria.

D-nul Primar arată că cei de la poliţia municipală care se ocupă cu paza şi ordinea vin şi constată,
precizând că la intrare în primărie există un monitor în care sunt centralizate în momentul de faţă
camerele care sunt montate. Mai arată că se va încerca dar nu se ştie dacă se va reuşi, precizând că în
vechiul exerciţiu bugetar au fost fonduri alocate pentru supravegherea video a localităţilor, dar pentru că
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nu a fost depus niciun document la vremea respectivă, nu s-a primit nimic. În continuare, speră ca în
viitor la piaţă, fiind centru bugetar independent, să-şi facă o monitorizare cât mai rapidă a întregii zone a
pieţei pentru că acolo sunt marile probleme.

D-nul consilier Ilin Radu legat de această zonă IT, propune, dacă se poate, să se gândească la o
zonă în care să se poată accesa internetul gratuit.

D-nul Primar arată că internetul este gratuit din 2012 în faţa primăriei, în parc, la instituţiile de
învăţământ. Mai precizează că pentru reamenajarea cartierelor fondurile europene sunt esenţiale aşa cum
au fost şi în alte oraşe, reşedinţe de judeţ din zona Olteniei.

D-nul consilier Florea Octavian solicită d-lui secretar să prezinte toate realizările şi toată
activitatea pe anul 2014, referitoare la consiliul local, precum şi activitatea primăriei.

D-nul Primar arată că va solicita direcţiei IT din cadrul primăriei, ca toate lucrările de
modernizare cu elemente video, cu documente, să fie puse pe site-ul primăriei.

În continuare, mulţumeşte pentru colaborarea din anul 2014, dorind tuturor caracalenilor şi
consilierilor să aibă parte de un an mai bun, multă sănătate şi linişte în familie, precum şi tradiţionalul
„La Mulţi Ani!”

D-nul consilier Pavel Cristian – preşedinte de şedinţă- transmite, în numele consilierilor, un an
mult mai bun şi  „La Mulţi Ani!” caracalenilor.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Pavel Cristian
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PAVEL CRISTIAN VIOREL EMIL RĂDESCU


