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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 30.04.2015 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 18 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. 89/28.04.2015 în baza Dispoziţiei nr.
636/28.04.2015.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Stanciu Cătălin Andrei, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă, având în vedere că în 29.04.2015 este ziua veteranilor de război, sunt
prezenţi în sală veterani de război, iar în numele acestora vor lua cuvântul d-nul colonel Enache, d-nul
Balaban – veteran de război şi d-nul Istrătescu Costin.

D-nul  Primar le mulţumeşte din suflet şi le doreşte o glorie eternă eroilor neamului românesc.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că a fost foarte mişcat de cuvântul

veteranilor de război prezenţi în sală şi este întru totul de acord cu ceea ce au spus dumnealor,
cunoscându-le şi identificându-le nevoile, s-a încercat să fie ajutaţi atât cât se poate, însă aşa cum
spunea Napoleon în faţa soldaţilor după o mare victorie, se adresa soldaţilor şi le spunea: „ Soldaţi,
patria vă datorează totul, dar nu vă poate oferi nimic” . Din păcate, la două secole distanţă acelaşi lucru
se întâmplă şi cu cei care au luptat pentru reîntregirea acestei ţări, dar poate că în viitor lucrurile se vor
aşeza mai bine şi aceşti veterani, atâţia câţi mai sunt, vor primi adevărata recunoştinţă pe care patria le-
o datorează.

Preşedintele de şedinţă mulţumeşte d-lor veterani, iar consiliul local nu poate să le mărească
indemnizaţia, dar se va putea face un singur lucru şi anume că de luna viitoare va fi iniţiat un proiect
de hotărâre prin care toţi veteranii din municipiul Caracal vor fi scutiţi cu 5 mc de apă şi tot ceea ce
înseamnă gunoiul.

D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 17.03.2015
şi procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 31.03.2015.

D-nul consilier Pavel Cristian solicită consemnarea în procesul verbal a opiniei exprimate în
şedinţa ordinară din 31.03.2015 privind lipsa motivării măsurii de revocare a viceprimarului
municipiului Caracal în cadrul proiectului nr. 60.

Supuse la vot, cu completările aduse, procesele verbale au fost aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar, urează  d-lui consilier Drăgnei Dan un sincer „ La mulţi ani”, iar în continuare dă

citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre nr. 90/30.04.2015.
Mai arată că pentru proiectul nr.90/30.04.2015, consiliul local a aprobat reducerea acestor taxe până la
data de 01.05.2015 şi ţinând cont că există nişte impedimente juridice şi comerciale cu consorţiul de
firme care a câştigat licitaţia pentru construcţia pieţei, până la finalizarea acestor litigii, până la
finalizarea modernizării pieţei, aşa cum este prevăzută în contract, faptul că aceşti comercianţi sunt
văduviţi de un spaţiu corespunzător şi pentru acest lucru cere scuze pentru că nu este vina dumnealor,
dar nu este nici vina noastră pentru că este un contract pe licitaţie publică şi nu avem decât să ne
luptăm cu ei pe parte juridică pentru că aşa sunt contractele. Mai arată că trebuie să se ţină cont de un
singur lucru că s-a făcut sau nu s-a făcut ceva în piaţă este de reţinut un singur lucru până în momentul
de faţă tot ce s-a făcut la piaţă nu a fost plătit niciun leu de la municipalitate şi nici nu se va plăti până
nu se va găsi o soluţie definitivă, se va finaliza piaţa, se va plăti, mergem în juridic, va stabili instanţa
dacă trebuie să le dăm ceva de plată şi de aceea s-a venit cu această propunere de prelungire a
perioadei în care taxele din piaţa agroalimentară să fie reduse cu 40%.

Supusă la vot, cu completările ulterioare, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
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D-nul Primar informează că ieri s-au semnat documentele oficiale prin care municipalitatea
încearcă reîntoarcerea executării silite a sumei de 21 miliarde de lei vechi, bani care anul trecut au fost
executaţi silit de către GDF Suez, motiv pentru care piaţa nu a putut fi făcută aşa cum am cerut noi de
la municipalitate, adică executată în 6 luni, ANRMAP punându-ne condiţia ca executarea pieţei să fie
egală cu perioada de plată. În momentul în care am fost executaţi silit cu această sumă de 21 miliarde,
în momentul în care nu am avut acoperirea bugetară pentru cele 6 luni să plătim executţia pieţei atunci
s-a mărit perioada de execuţie la 24 de luni. De un an de zile de când ne luptăm cu firma care ne-a
executat silit, am câştigat, iar ieri s-au semnat documentele trimise la judecătorie astfel încât să
reprimim suma de 21 miliarde lei vechi bani cu care am fost executaţi anul trecut.

1.Proiectul de hotărâre nr. 72/20.04.2015  referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Bujor Vasile, membru P.S.D. este prezentat de
d-nul consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

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

2. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Vîrban Titu, membru P.S.D. este
prezentată de d-nul secretar Rădescu Viorel care arată că Organizaţia Judeţeană a PSD Olt, prin
semnătura d-lui preşedinte Paul Stănescu, a înaintat consililui local al municipiului Caracal o adresă
prin care luând în considerare demisia d-lui consilier Bujor Vasile din calitatea de consilier local din
cadrul consiliului local al municipilui Caracal, solicită ca, în conformitate cu prevederile legale, să se
procedeze la validarea mandatului de consilier local a d-lui Vîrban Titu aflat pe poziţia nr.16 pe lista
de supleanţi a PSD pentru alegerea consiliului local. În adresă este menţionat faptul că d-nul Vîrban
Titu este în prezent membru al Organizaţiei Judeţene Olt a PSD. Având în vedere cele prezentate are
rugămintea ca membrii comisiei de validare să se retragă pentru a analiza îndeplinirea condiţiilor de
legalitate privind această propunere, de a încheia procesul verbal şi de a-l supune la vot.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian dă citire procesului verbal al comisiei de validare.
D-nul secretar arată că având în vedere procesul verbal prin care se constată legalitatea

propunerii Organizaţiei PSD privind validarea mandatului de consilier a d-lui Vîrban Titu, supune spre
aprobare propunerea comisiei privind validarea mandatului de consilier  a d-lui Vîrban Titu.

Validarea este aprobată în unanimitate.
În continuare, d-nul Vîrban Titu depune Jurământul conform prevederilor legale.
D-nul consilier Vîrban Titu arată că este o onoare să fie membru al consiliului local, şi aşa cum

în funcţia de director al Colegiului Naţional Ioniţă Asan a folosit toată experienţa pentru exercitarea
funcţiei, la fel va face şi în consiliul local, mulţumind tuturor pentru încrederea acordată, alegătorilor
care au pus ştampila pe buletinul de vot în dreptunghiul unde era şi numele dânsului şi consilierilor
mulţumeşte anticipat pentru ajutorul care urmează să i se acorde fiind începător.

3. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea
şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentată de d-nul
secretar Rădescu Viorel care arată că având în vedere validarea şi depunerea Jurământului de către
d-nul Vîrban Titu, se impune ca acesta să fie numit în comisiile de specialitate în locul d-lui Bujor
Vasile, devenind astfel membru în Comisia pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie
socială, cereri, sesizări ale Consiliului local al municipiului Caracal şi în Comisia pentru activităţi
economico-financiare a Consiliului local al municipiului Caracal.

Supusă spre aprobare, această modificare şi completare este aprobată în unanimitate.

4.Proiectul de hotărâre nr. 73/21.04.2015 referitor la alegerea viceprimarului municipiului
Caracal este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.

D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că grupul de consilieri PSD din cadrul consiliului
local al municipiului Caracal, propune pentru funcţia de viceprimar pe d-nul consilier PSD - Stănescu
Viorel Octavian.

D-nul consilier Pavel Cristian întreabă dacă s-a primit vreo adresă din partea Instituţiei
Prefectului cu privire la vechea hotărâre de revocare.
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D-nul secretar răspunde că nu s-a primit nicio adresă în acest sens.
Nemaifiind alte propuneri, se trece la procedura de vot.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot

împotrivă şi un vot anulat.
D-nul viceprimar Stănescu Viorel Octavian mulţumeşte pentru votul şi încrederea acordată în

această şedinţă, va face tot ce îi va sta în putinţă pentru a pune în slujba cetăţenilor experienţa
profesională şi în cel de-al doilea rând atât consilierii cât şi întreaga municipalitate caracaleană vor
avea uşa deschisă pentru rezolvarea tuturor problemelor urbei.

5.Proiectul de hotărâre nr. 74/21.04.2015 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 MARTIE 2015 este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.

6.Proiectul de hotărâre nr. 75/21.04.2015 referitor la aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale societăţii A.D.P.P. CARACAL S.R.L. este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate cu precizarea, ca în
organigramă să apară şi consiliul local Caracal şi consiliul local Redea şi consiliul local Deveselu,
organigrama fiind modificată în acest sens.

Supus la vot, proiectul de hotărâre modificat este aprobat cu 19 voturi pentru.

7.Proiectul de hotărâre nr.76/21.04.2015 referitor la modificarea şi completarea anexelor nr.
3 şi nr. 4 din H.C.L. nr. 92/06.06.2014 privind 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 consilier Gâtan Ilie care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate cu precizarea ca proiectul să fie
completat cu un nou articol privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr.
92/06.06.2014.

D-nul consilier Pavel Cristian arată că la art.3, data de la care începe să-şi producă efecte  ar
trebui să fie de 01.05.2015 şi nu retroactiv 01.04.2015.

Supus la vot, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19
voturi pentru.

8.Proiectul de hotărâre nr. 77/21.04.2015  referitor la aprobarea taxei pentru ocuparea
ocazională a  terenurilor, ce aparţin domeniului public sau privat al U.A.T. municipiul Caracal, cu
terase sezoniere este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie şi  d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.

D-nul secretar arată că pe proiect valoarea pe mp/zi, fără TVA este de 0,5 lei.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.

9.Proiectul de hotărâre nr.78/21.04.2015 referitor la parteneriatul dintre Consiliul Local
Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal ediţia a V a,
organizat în perioada 12 – 17 mai 2015 este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.

10.Proiectul de hotărâre nr. 79/21.04.2015 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Tufeni jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de d-nul
consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.
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11.Proiectul de hotărâre nr. 80/21.04.2015 referitor la aprobarea exercitării cu caracter
temporar a funcţiei publice de  conducere şef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

D-nul secretar arată că proiectul a fost introdus pe ordinea de zi cu condiţia primirii avizului de
la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, avizul fiind parvenit prin fax,
aşadar sunt îndeplinite condiţiile de legalitate

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.

12.Proiectul de hotărâre nr. 81/22.04.2015 referitor la aprobarea listei privind ordinea de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal
precum si lista cu dosarele respinse, in anul 2015 este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.

13.Proiectul de hotărâre nr. 82/22.04.2015 referitor la  aprobarea listei solicitanţilor care au
acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal
destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea
cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2015 este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

D-nul consilier Pavel Cristian face o observaţie pentru anul viitor şi anume că în raportul de
specialitate d-nul director Tudor Cătălin a menţionat că analiza cererilor se face până la sfârşitul lunii
februarie.

D-nul Tudor Cătălin arată conform prevederilor legale că analiza cererilor se face până la
sfârşitul lunii februarie, dar din cauza unor probleme tehnice nu au putut fi aduse în consiliu.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.
D-nul Primar arată că există probabilitatea ca anul viitor să se dea în folosinţă şi cele 52 de

apartamente pentru tineri pentru  că suntem la faza în care s-a stabilit câştigătorul pentru proiectare şi
documentele DALI de către Ministerul Dezvoltării, după finalizarea proiectului tehnic, documentele
DALI, se va trece efectiv la licitaţia pentru execuţia de lucrări, ceea ce înseamnă că există buget
pentru construirea locuinţelor în municipiul Caracal, sperând ca la următoarele analize de dosare să se
reuşească repartizarea locuinţelor şi dacă totul decurge normal la anul vor fi date în folosinţă
apartamentele.

14.Proiectul de hotărâre nr.84/23.04.2015  referitor la  neexercitarea de către Consiliul local
al municipiului Caracal a dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în
municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6B, judeţul Olt este prezentat de d-nul consilier Stanciu
Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 19 voturi pentru.

15.Proiectul de hotărâre nr.85/24.04.2015  referitor la aprobarea rectificării unor suprafeţe de
teren şi repoziţionarea acestora înscrise în Cartea Funciară, deţinute de beneficiari ai Legii nr. 15/2003
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 cu 19 voturi pentru.
Este propusă ordinea de zi cu următorul proiect de hotărâre:

16.Proiectul de hotărâre nr. 90/30.04.2015 referitor la  prelungirea perioadei de aplicabilitate
a reducerii cu 40% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în pieţele
agroalimentare şi târgul săptămânal prevăzute în anexa nr. 11 la HCL nr. 161/2014, până la 31.12.2015
este prezentat de d-nul secretar care arată că având în vedere scopul promovarii si protejarii activitatii
comerciale in zonele periferice ale oraselor, precum si in zonele defavorizate, autoritatile administratiei
publice locale, prin hotarari ale consiliilor locale, pot acorda, in conditiile legii, inlesniri la plata
impozitelor si taxelor datorate bugetelor locale.

Supus la vot, proiectul de hotârâre este aprobat cu 19 voturi pentru.



5

Preşedintele de şedinţă aduce la cunoştinţă consiliului local că d-nul consilier Gâtan Ilie a
demisionat din funcţia de consilier local începând cu data de 01.05.2015, documentul fiind înregistrat
cu numărul 91/30.04.2015.

17.Informări, întrebări şi interpelări.

D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae doreşte să i se prezinte numărul de înregistrare
al adresei prin care, d-nul Negreanu Gheorghiţă a fost convocat la şedinţa consiliului local.

D-nul secretar arată că d-nul Negreanu Gheorghiţă nu a fost convocat în scris, ci telefonic, urmând
a face o adresă în acest sens.

D-nul consilier Băţăgui Costel are pentru domnul viceprimar o temă de început şi anume că la
sediile ADPP şi CAO trebuiesc făcute anumite renovări având în vedere că sunt situate în centrul
oraşului şi să ia legătura cu reprezentanţii acestor societăţi.

D-nul consilier Pavel Cristian arată că la şedinţa trecută d-nul secretar a menţionat că a primit
din partea administratorului special al SC IGO SA Caracal un raport pe care urma să îl prezinte la
fiecare comisie de specialitate, sau a fost o păcăleală de 1 aprilie.

D-nul secretar arată că nu a fost nicio păcăleală şi că va fi transmis pe e-mail fiecărui consilier.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Stanciu Cătălin

Andrei declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

STANCIU CĂTĂLIN ANDREI VIOREL EMIL RĂDESCU


