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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 21.12.2016 la Şedinţa extraordinară convocată 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 17 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi.  Având în vedere
prevederile art. 39  alin. 2, 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. 268/20.12.2016 în baza
Dispoziţiei nr. 956/20.12.2016.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Căldăraru Gheorghe Cristi,
propunerea fiind aprobată în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
Domnul președinte de ședință: fac o propunere în sensul începerii discutării proiectului nr. 2

de pe ordinea de zi.
Supusă la vot, propunerea, a fost votată în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre nr. 266/20.12.2016 referitor la utilizarea din fondul de rezervă
bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 150.000 lei
pentru întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu de către
Centrul de Asistență Medico - Socială Caracal este prezentat de domnul Jianu Silvestru.

Domnul primar: aș vrea să fac o completare pentru că chiar ieri am fost la Slatina pentru acest
lucru. Sigur că trebuie să ajutăm spitalul, școlile, centrul medico – social. Acolo există o problemă
apropo de autorizațiile pe care nu prea le-am obținut până acum. Această locație a fost în domeniul
spitalului mult timp și la un moment dat aceasta a fost atribuită Primăriei municipiului Caracal și s-
a creat acest Centru Medico Social. Nu știu dacă a fost un lucru foarte bun pentru că ea a fost
proiectată să funcționeze ca secție de boli infecțioase. A fost construită foarte bine, cu încăperi mici
cu două paturi unde se izolau pacienții, această decizie s-a luat cu mult timp în urmă, dacă mă
întrebați pe mine nu cred că a fost o hotărâre foarte bună. Acum întâmpinăm probleme pentru că
este o clădire veche, este solidă acea clădire numai că nu corespunde din punct de vedere al
pompierilor și trebuiesc făcute o serie de modificări. Proiectul care s-a făcut cu bani de la minister
nu a inclus și aceste lucruri și atunci ca să putem obține autorizația de funcționare a acestui cămin
sunt necesare o serie de modificări, altfel nu pot obține autorizația și se va închide. Cei de la I.S.U.
ar trebui să gândească că aceste clădiri au fost construite pentru altceva și apoi au primit altă
destinație aceleași probleme o să le avem și la spita l și la școli, s-a schimbat legislația în acest
domeniu.

Domnul consilier Popescu Mircea: această clădire nu a avut autorizație P.S.I. cum era odată
niciodată până acum?

Domnul primar: a avut, numai că din iulie s-a schimbat legislația.
Domnul consilier Popescu Mircea: de ce este nevoie de o sumă așa de mare și de ce nu se

scoate la licitație înainte să vedem, nu este prea mult pentru o documentație?
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: în raportul întocmit de directorul centrului spune că

sunt incluse și eventuale cheltuieli materiale care sunt necesare în urma obținerii autorizației.
Domnul primar: am fost ieri împreună cu doamna Nadia și cu doamna directoare Ileana, am

fost și la A.J.P.I.S. am discutat cu doamna Ghiță și cu inspectorul șef de la I.S.U..
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Domnul consilier Popescu Mircea: în hotărârea noastră se cere 150.000 lei pentru întocmirea
documentației, atunci modificați în proiect.

Domnul primar: această sumă nu poate fi doar pentru aceasta, este pentru tot.
Domnul consilier Popescu Mircea: de aceea am întrebat și eu.
Domnul Tudor Cătălin: pe baza acestui scenariu la incendiu se vor stabili o serie de măsuri

care trebuiesc realizate la nivelul centrului, iar aceste măsuri pot fi duse la îndeplinire numai prin
realizarea anumitor dotări care în momentul de față nu putem ști efectiv care va fi valoare. În urma
unui studiu făcut pe un catalog SEAP s-a constatat că acest scenariu la incendiu se calculează
undeva la 4 milioane pe metrul pătrat, costurile vor fi foarte mari.

Domnul secretar: Centrul Medico-Social Caracal are 800 m2, dacă nu se utilizează toată
suma nu este nicio problemă, noi din SEAP vom lua suma cea mai mică, este o marjă ca să nu mai
venim după aceea în consiliu să mai cerem altă sumă.

Domnul primar: cum s-a făcut și la spital, acolo inițial s-au dat 5000 ron pentru o
cofinanțare apoi și-au dat seama că nu este suficient.

Domnul secretar: se va completa art. 1 din proiect cu implementarea măsurilor impuse.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: procedura este simplă, vine I.S.U. spune care sunt

măsurile care trebuiesc luate și acele măsuri trebuiesc implementate.
Domnul primar: eu sper că începând cu anul 2017 să se mai pună la punct niște lucruri pe

care le întâmpinăm, mi se pare o treabă foarte bună prin ceea ce s-a discutat în mass-media, întâi să
vină să constate, să dea un termen, să pună niște clauze și apoi să amendeze dacă nu s-au făcut, niște
termene rezonabile pentru că sunt niște lucruri pe care nu le poți face de azi pe mâine.

Supusă la vot, propunerea, a fost votată în unanimitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru.

1.Proiectul de hotărâre nr. 265/20.12.2016 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV anul 2016 este prezentat de domnul
Jianu Silvestru.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru.

3.Proiectul de hotărâre nr. 267/20.12.2016 referitor la aprobarea disponibilizării a unui bun
- mijloc fix, aflat în domeniul privat al Muncipiului Caracal este prezentat de domnul Tudor Cătălin
Ionuț.

Domnul consilier Pavel Cristian: am înțeles că nu corespunde tehnic, atunci ce facem, le
dăm mașina să ce?

Domnul primar: este vorba de o mașină care are 12 – 13 ani, corespunde tehnic, sigur că da,
mașina are verificare tehnică, corespunde, în discuțiile pe care le-am avut cu A.J.P.I.S.-ul ei spun că
este bine să dăm o mașină la centru pentru că au drumuri foarte dese la Slatina și atunci am
considerat că este bine așa, să nu o dăm către casare sau vânzare.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: eu sunt de acord cu ce spune domnul
primar, este foarte bine că o dăm unei instituții care să o folosească, noi știm în ce limită se poate
folosi, însă cred că ar fi necesar, spun așa ca o sugestie ca în referatul de disponibilizare să fie
scoasă sintagma ”nu mai poate fi folosită în exteriorul localității”.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Căldăraru

Gheorghe Cristi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CĂLDĂRARU GHEORGHE CRISTI RĂDESCU VIOREL EMIL


