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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.07.2014 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 17 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. 198/28.07.2014 în baza Dispoziţiei nr. 
1059/28.07.2014. 

     Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Ionescu Dan Valentin,  propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

 Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi.  
D-nul viceprimar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate. 

 Se trece la discutarea ordinei de zi.  
 1.Proiectul de hotărâre nr.192/25.07.2014   referitor la aprobarea inventarului unor bunuri 
ce aparţin  domeniului  public al  municipiului Caracal este prezentat de d-nul secretar Rădescu 
Viorel  care arată că proiectul vizează doar anumite bunuri nefiind toate bunurile ce aparţin 
domeniului public al municipiului Caracal ce urmează a fi predate la CAO şi ADPP Caracal 
pentru prestarea  serviciilor către municipalitate urmând ca, după finalizarea reţelelor şi a 
celorlalte bunuri să se completeze acest proiect de hotărâre. 
 D-nul consilier Bujor Vasile propune ca în titulatura proiectului să se specifice bunurile care 
merg către CAO şi ADPP, deoarece sunt  o  parte din bunurile care aparţin domeniului public al 
municipiului Caracal. 
 D-nul secretar arată că pentru a nu fi nominalizate aceste societăţi, consideră că titlul ar 
trebui să fie  „Aprobarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului  public al  municipiului 
Caracal aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, 
administrarea domeniului public şi privat”. 
 Supus la vot, cu amendamentul propus, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

2.Proiectul de hotărâre nr. 193/25.07.2014  referitor la atribuirea bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Caracal,  aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de 
canalizare şi epurare a apelor uzate, către S.C. Compania de Apă Olt S.A., ca bunuri de retur în 
cadrul contractului de delegare prin concesiune, a  serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare este prezentat de d-nul secretar Rădescu Viorel care arată că prin HCL nr.59/14.04.2014 
s-a aprobat participarea Consiliului Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC Compania de 
Apă Olt SA  în vederea îmbunătăţirii serviciului de alimentare cu apă în municipiul Caracal şi 
necesitatea dezvoltării infrastructurii serviciului public prin extinderea reţelei de apă şi canal în 
municipiul Caracal. În acest sens se impune concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Caracal,  aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a 
apelor uzate. 

D-nul consilier Bujor Vasile întreabă care este valoarea de concesiune a acestor bunuri şi 
consideră că ar fi bine să se reformuleze. 

D-nul secretar arată că este prevăzută, concesiunea, în contractul de delegare a gestiunii, 
precizând că se poate interesa după care să spună care este valoarea redevenţei şi că poate spune că 
această redevenţă este aceeaşi pentru toate UAT-urile din judeţ asociate în CAO. 

D-nul consilier Bujor Vasile arată că este bine de ştiut care este valoarea de concesiune a 
acestor bunuri, având în vedere că sunt acţionari. 
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D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că această problemă trebuia ridicată 

în momentul mandatării ADI să concesioneze aceste servicii către CAO, iar la momentul respectiv a 
spus că această delegare trebuia să aibă nişte limite.  În continuare propune ca la art. 1 cuvântul 
atribuire să fie înlocuit cu concesionare. 

Supus la vot, cu amendamentul propus, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 
 3.Proiectul de hotărâre nr. 194/25.07.2014 referitor la mandatarea Asociaţiei 
“ROMANAŢI SERV”- asociaţie de dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciului 
public de salubrizare al municipiului Caracal către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL şi să 
atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii este prezentat de d-nul secretar Rădescu 
Viorel care arată că prin HCL  nr. 100/27.06.2014 s-a înfiinţat Asociaţia „ROMANAŢI SERV”  
prin asocierea municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal  cu comuna 
Deveselu prin Consiliul Local al comunei Deveselu şi comuna Redea   prin Consiliul Local al 
comunei Redea. 
 Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, exploatării şi 
gestionării în comun a serviciului public de salubrizare al municipiului Caracal şi UAT-urile 
asociate  conform art.4 alin.2 din Statutul aprobat, modalitatea de gestiune a serviciilor va fi 
gestiune delegată care se va realiza în baza unui contract de gestiune atribuit direct, conform art. 31 
(1) din Legea nr. 51/2006 republicată. 
 Conform prevederilor art. 10 alin.4 din Legea nr. 51/2006, UAT-urile pot mandata în 
condiţiile legii asociaţiile de dezvolatare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor dreptul de 
a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv 
dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice 
transferate. 
 Modalitatea de gestiune a serviciilor este stabilită prin hotărâri de consiliu în funcţie de 
natura şi starea serviciului, de interesele actuale şi de perspectivă ale UAT-urilor, precum şi de 
mărimea  şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 
 Contractul de delegare a gestiunii este un contract  încheiat în formă scrisă prin care UAT-
urile individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegator prin Asociaţia de dezvoltare 
Intercomunitara, atribuie unui operator în calitate de delegat care acţionează pe riscul şi răspunderea 
sa, dreptul şi obligaţia de a  furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice, inclusiv dreptul şi 
obligaţia de a administra şi exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului prestat în 
schimbul unei redevenţe după caz. 
 Consideră că aceste prevederi din hotărârea de consilliu au fost discutate cu ANRSC-ul şi nu 
vor exista probleme la licenţiere din acest punct de vedere. 

Menţionează că se va face o completare pe anexă în sensul că va mai fi introdusă, la poziţia 
69, o motocoasă care va fi dată ADPP-ului. 

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

4.Proiectul de hotărâre nr. 195/25.07.2014 referitor la mandatarea Asociaţiei 
“ROMANAŢI SERV”- asociaţie de dezvoltare intercomunitară, să delege gestiunea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către operatorul S.C 
A.D.P.P. CARACAL şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii este prezentat 
de d-nul secretart Rădescu Viorel care arată că prin HCL nr.59/14.04.2014 s-a aprobat participarea 
Consiliului Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC Compania de Apă Olt SA  în vederea 
îmbunătăţirii serviciului de alimentare cu apă în municipiul Caracal şi necesitatea dezvoltării 
infrastructurii serviciului public prin extinderea reţelei de apă şi canal în municipiul Caracal. În 
acest sens, se impune concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Caracal,  aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.  

D-nul consilier Pavel Cristian arată că la caietul de sarcini la clauze financiare redevenţa 
datorată de operator trimestrial este 1-3% din cifra de afaceri şi consideră că ar trebui o cifră certă. 
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D-nul secretar arată că AGA este cea care decide, dar s-a considerat necesar să se vină şi în 

faţa consilierilor cu aceste regulamente cadru pe care AGA le poate modifica având în vedere că a 
fost delegată şi ar fi impropriu spus să nu se ţină cont şi de părerile consilierilor. 

D-nul consilier Bujor Vasile arată că i se pare firesc ca în toate consiliile de administraţie la 
societăţile la care consiliul local este majoritar, să facă parte din AGA un consilier sau 10 consilieri 
pentru că asta înseamnă consiliu de administraţie. 

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că cei care sunt reprezentanţi în AGA prin 
hotărâre de consiliu, pot fi aduşi oricând în şedinţele de consiliu indiferent că este consilier sau nu şi 
vor fi chemaţi în consiliul local  pentru a răspunde la întrebări.  
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate. 

 
 5.Proiectul de hotărâre nr. 197/28.07.2014  referitor la aprobarea unui contract de cesiune 
de creanţă între Consiliul Local al Municipiului Caracal şi SC CEZ Vânzare SA este prezentat de d-
nul director Tudor Cătălin Ionuţ care arată că prin somatia de plata nr. RO20/6779-/04.07.2014 
emisa de S.C. CEZ VANZARE S.A. catre S.C. IGO S.A. Caracal se comunica faptul ca, la data de 
04.07.2014 aceasta din urma inregistreaza intarzieri la plata  facturilor in suma de 130.713,63 lei. 
 In aceeasi somatie se comunica faptul ca, in cazul in care aceste intarzieri la plata nu vor fi 
achitate pana la data de 09.07.2014 in conformitate cu prevederile legale in vigoare se va proceda la 
sistarea furnizarii energiei electrice sau a gazelor naturale la toate locurile de consum la care sunt 
inregistrate debite deconectabile, incepand cu data de 10.07.2014 ora 12:00.  
 Trebuie precizat faptul ca, contractul de concesiune nr. 5047 din data de 21.06.1999, avand 
ca obiect concesionarea serviciilor de captare, transport si distributia apei potabile, canalizare si 
epurare, ape uzate si meteorice, transport si distribuire energie termica, salubrizare urbana, 
intretinere spatii verzi, sere, parcuri, activitati prestari servicii, reparatii si intretinere, administrarea 
fondului locativ, cimitire şi a bunurilor proprietate publica aferente acestor servicii, a incetat la data 
de 01.06.2014 conform HCL nr. 86/29.05.2014. 
 Avand in vedere ca pana la data de11.07.2014  patrimoniul dat in concesiune catre SC IGO 
SA Caracal nu a fost predat Primariei municipiului Caracal  conform adreselor 11830/02.07.2014 si 
nr. 12383/11.07.2014, iar delegarea serviciilor catre noii operatori ai serviciilor comunitare de 
utilitati publice  nu a fost finalizata, nu au putut fi incheiate noi contracte de furnizare  a energiei 
electrice, facturarea punctelor de consum inregistrandu-se in continuare conform contractului de 
furnizare a energiei electrice incheiat cu SC IGO SA CARACAL. 
 Prin sistarea furnizarii energiei electrice si implicit rezilierea contractului de de furnizare 
energie electrica incheiat intre SC IGO S.A. CARACAL si SC CEZ VANZARE S.A. in acest 
moment s-ar produce un grav prejudiciu cetatenilor municipiului Caracal prin imposibilitatea 
furnizarii apei potabile, putand duce la riscuri iminente majore sanitare conducand astfel la situatii 
epidemiologice fara precedent. 
 In conformitate cu prevederile art. 1566-1592 din Legea nr. 287/2009 –Codul civil, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, institutia noastra are posibilitatea incheierii 
unui contract de cesiune de creanta, subrogandu-se astfel in drepturile si obligatiile creditorului SC 
CEZ VANZARE S.A. prin achitarea catre aceasta a debitului in cuantum de 130.713,63 lei. 
 Potrivit art. 1566 din Codul civil “Cesiunea de creanta este conventia prin care creditorul 
cedent (SC CEZ VANZARE SA) transmite cesionarului (MUNICIPIUL CARACAL) o creanta 
impotriva unui  tert (SC IGO SA CARACAL).  
 Deasemenea potrivit art. 1568 din Codul civil cesiunea de creanta transfera cesionarului 
toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata drepturile de garantie si toate 
celelalte accesorii ale creantei cedate. 
 Prin Încheierea de ședință din data de 09.12.2013 pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul 
civil nr. 52/104/2006 și menținută prin respingerea recursului formulat conform Deciziei nr. 
285/2014 din data de 22.05.2014 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, s-a dispus intrarea în 
faliment a SC I.G.O. SA Caracal. 
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 Avand in vedere situatia exceptionala in care se afla debitorul SC I.G.O. SA Caracal, facem 
precizarea ca institutia noastra isi va putea recupera suma ce face obiectul contractului de cesiune 
prin acte compensatorii ori se va inscrie cu aceasta suma prin cerere adresata Tribunalului Olt in 
sensul actualizarii creantei alaturi de cererea initiala de inscriere la masa credala a debitorului SC 
I.G.O. SA Caracal. 
 De precizat faptul ca, institutia noastra in acest moment datoreaza un debit de  131.448,41 
lei conform adresei nr. 3569/12.06.2014 emisă de SC IGO SA CARACAL. 
 D-nul consilier Bujor Vasile întreabă de ce să răspundă consiliul local pentru aceste datorii  
care s-au acumulat la IGO şi să fie preluate aceste creanţe atât timp cât la data de 04.07.2014 se 
înregistrează şi de când sunt aceste datorii. 
 D-nul Tudor Cătălin arată că şi institutia noastra in acest moment datoreaza un debit de  
131.448,41 lei conform adresei nr. 3569/12.06.2014 emisă de SC IGO SA CARACAL, facturile 
fiind pe perioada aprilie – mai.  
 D-nul consilier Bujor Vasile arată că trebuia găsită o altă soluţie decât să fie preluat acest 
contract astfel încât să se stingă aceste datorii, prin compensare şi atunci nu mai trebuia emisă o 
hotărâre a consiliului local prin care să fie de acord cu cesionarea acestor servicii. 
 D-nul director Tudor Cătălin arată că în situaţia în care se va face operaţiunea de 
compensare, sumele, intrând în contul SC IGO SA, fiind societate în faliment, vor fi stopate până la 
redistribuire, iar SC CEZ nu va putea să-şi încaseze această sumă 
 D-nul consilier Bujor Vasile arată că aceste lucruri i se par în neregulă deoarece toate 
serviciile SC IGO au fost  preluate de către ADPP sau de CAO nu vede de ce consiliul local sau 
primăria să preia aceste contracte cu aceste facturi neachitate de serviciile respective, întrebând cum 
s-a făcut această preluare. 
 D-nul director Tudor Cătălin arată că a fost supusă spre aprobare delegarea efectivă  a 
acestor servicii către cele două societăţi, respectiv ADPP şi CAO, până la această dată neexistând 
raporturi contractuale cu CEZ. 
 D-nul consilier Bujor Vasile arată că are o adresă în faţă unde se semnează şeful serviciului 
secundar la CAO, inginer Varia Doru şi sunt adrese oficiale întrebând dacă sunt bune pentru a 
înainta adrese în a-şi asuma responsabilitatea preluării acestor servicii, iar când este vorba de 
datoriile care le aparţin atunci se pasează către consiliul local. Mai arată că o dată ce aceste societăţi 
şi-au preluat activitatea nu vede de ce consiliul local să-şi asume aceste probleme, precizând că nu 
se cunoaşte nici directorul de la ADPP şi nici de la CAO, dar în schimb se vine cu documente 
oficiale semnate şi ştampilate. 
 D-nul consilier Pavel Cristian întreabă dacă IGO a intrat în faliment, se mai poate înscrie la 
masa credală. 
 D-nul secretar arată, conform informaţiilor d-lui primar, să s-au înscris deja cu cele              
2 200 000 lei cu care au fost executaţi silit de către GDF Suez. 
 D-nul consilier Stanciu Cătălin arată că statul este primul care-şi va recupera banii. 
 D-nul consilier Ionescu Dan Valentin arată referitor la contract că este pe lunile aprilie şi 
mai, dar întrucât CAO nu a făcut contract cu CEZ,  întreabă dacă pe lunile iunie şi iulie se mai vine 
cu un alt contract. 
 D-nul secretar arată că nu se mai face un alt contract pentru că nu mai sunt datorii la IGO. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Ionescu Dan 
Valentin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI 
 
 
IONESCU DAN VALENTIN                   VIOREL EMIL RĂDESCU  


