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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 29.01.2016 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. 13/25.01.2016 în baza Dispoziţiei nr.
75/25.01.2016.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus  dl consilier Băţăgui Costel Răzvan propunerea fiind
aprobată în unanimitate.

Dl secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa ordinară din 21.12.2015 care este
supus la  vot şi aprobat în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl Primar, dă citire ordinei de zi  care este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 05/21.01.2016 referitor la aprobarea Planului de ocupare a

funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal
şi   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al  municipiului Caracal este prezentat
de dl. consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Dl Viceprimar o întreabă pe dna Lungu Ionela Veronica, şef serviciu, părerea mea este că
există nişte neconcordanţe între statul de funcţii şi proiectul pentru planul de ocupare, în sensul că la
funcţia de consilier superior în statul de funcţii sunt prevăzute 25 de funcţii, iar pe planul de ocupare
24 de funcţii, la funcţia de inspector principal în statul de funcţii sunt prevăzute 22 de posturi, iar  în
planul de ocupare 21 de posturi, la funcţia de inspector superior, în statul de funcţii sunt prevăzute 18
posturi, iar în planul de ocupare 20 de posturi, cum explicaţi acest lucru?  Încă o întrebare la care se
adaugă cele 7 posturi de şef serviciu, pentru că atâtea ştiu că există, în planul de ocupare sunt trecute
decât 6 posturi, unul fiind vacant.

Dna Lungu Ionela Veronica: legat de acel post de şef serviciu care este prins în planul de
ocupare, v-am dat explicaţii la discuţia pe care am avut-o anterior, este vorba de postul de şef serviciu
al SPCLEP, pentru care s-a aprobat numirea de către consiliul local în data de 21.12.2015,
documentaţia înaintată ANFP a fost întocmită în data de 08 decembrie 2015, fapt pentru care planul a
primit avizul ANFP pe forma transmisă în data de 08 decembrie 2015. Legat de numărul de posturi pe
care le-aţi invocat în momentul de faţă nu ştiu ce aţi luat în calcul, dacă aţi luat în calcul, cumva,
posturile în forma publicată la aprobarea HCL 116/2013, pot să vă spun că, de atunci structura de
funcţii publice a fost modificată, fie ca urmare a promovării în funcţie publică a funcţionarilor publici,
fie prin dispoziţii ale primarului emise în baza art. 4 din HCL 116/2013, din care dă citire.

Dl Viceprimar: de ce în stat sunt prevăzute 25 de posturi, iar în planul de ocupare pe care noi
urmează să-l aprobăm astăzi sunt 24 de posturi?

Dna Lungu Ionela: nu suntem obligaţi ca în planul de ocupare să prindem absolut toate
posturile vacante, planul de ocupare se întocmeşte în limita necesităţilor de ocupare a funcţiilor
publice.

Dl Primar arată că: tot timpul trebuie să avem în vedere faptul că o parte dintre salariaţi, o dată
la 3 ani sau la 1 an, în funcţie de Legea nr. 188/1999, se pot promova în trepte salariaţii instituţiei
primăriei.

Dl Viceprimar solicită denumirea postului, gradul postului precum şi compartimentul unde au
fost încadraţi având în vedere cele 7 posturi pentru care s-a primit avizul de la ANFP, cum au fost
încadraţi, pentru că aţi venit cu un raport de specialitate în care aţi spus că vor fi nişte posturi scoase,
care sunt cele 7, apoi că mai sunt 4 posturi vacante, în care spuneţi că s-au terminat procedurile de
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recrutare sau de numire în funcţie publică, la fel solicit denumirea, gradul postului şi
compartimentul şi faza unde sunt ele, că se derulează, aţi spus demarat, aşa cum este scris în raportul
de specialitate.

Dna Lungu Ionela: legat de cele 7 posturi, este vorba de 7 funcţionari publici care în cursul
anului 2016 îndeplinesc condiţiile pentru promovare în grad profesional şi aş vrea să ţineţi cont că în
conformitate cu prevederile legale promovarea în grad profesional se poate face numai o dată la trei
ani şi că în momentul de faţă este singura formă de motivare a funcţionarilor publici, nu mai există
nicio altă prevedere legală care să permită motivarea funcţionarului public, nu mai există premii, nu
mai există prime.

Dl Viceprimar întreabă care sunt cele 7 posturi.
Dna Lungu Ionela prezintă posturile cu funcţii publice rezervate promovării în grad profesional

a funcţionarilor publici care întrunesc condiţiile legale pentru promovare în cursul anului 2016.
Dl Viceprimar arată că: aceste posturi trebuiau să fie prinse în raportul de specialitate, iar în

continuare solicit să prezentaţi cele 4 posturi vacante pentru care s-au demarat procedurile de recrutare
sau numire în funcţie publică, cum se află fiecare şi în ce fază în momentul de faţă aşa cum este scris
în raportul de specialitate.

Dna Lungu Ionela: acestea erau în procedură de recrutare la data întocmirii planului.
Dl Viceprimar: la data de 19.01.2016, în raportul de specialitate era scris că se află în fază de

recrutare, întreb la data de 19.01.2016 se recrutau sau nu?
Dna Lungu Ionela: nu se recrutau la data de 19.01.2016, se recrutau la data întocmirii planului

şi nu se putea modifica planul deja depus spre avizare.
Dl Viceprimar: eu am întrebat la data întocmirii raportului de specialitate pentru că aşa este

scris, iar aceste posturi, pentru că aţi mai venit cu un proiect de hotărâre în anul 2015, au fost cuprinse
în hotărârea nr. 143/31.10.2014 în planul de ocupare pentru anul 2015.

Dna Lungu Ionela: cu siguranţă da.
Dl Viceprimar: cu siguranţă nu.
Dl Primar arată că: partea de promovare, pe partea strict în trepte este în conformitate cu Legea

nr. 215/2001 şi  Legea nr.188/1999, este atributul meu ca să fac aceste promovări în momentul în care
sunt îndeplinite condiţiile legale de a trece de pe o treaptă pe alta, sunt examene interne, nu externe
pentru promovarea în trepte şi cred că această problemă este artificial creată.

Dl Viceprimar: aş ruga colegii, dacă se poate, ca acest proiect să fie trimis spre reanalizare şi să
fie discutat în momentul în care dna Lungu vine cu ele în fază de terminare  de recrutare pentru că ele
deja au fost date.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: referitor la proiectul de hotărâre, acesta a mai fost analizat
în comisie şi pus spre discuţii în  consiliul local  şi în luna decembrie 2015, dar nu a mai ajuns în plen
pentru că dl primar, prin prerogativele legale pe care le are, motivat de faptul că nu a venit avizul de la
ANFP l-a retras de pe ordinea de zi. Doresc să mă opresc la un singur punct şi anume la prevederile
art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001, din care dau citire, acest articol se referă la protecţia şi refacerea
mediului, era bine, ca dl secretar, împreună cu cei din aparatul de specialitate să ajute iniţiatorul,
primarul municipiului Caracal şi să citească mai bine legea şi că trebuia să se invoce  art. 36 alin. 3 lit.
b, din care dă citire. Dle secretar, pentru că răspundeţi de legalitate şi aici este semnătura d-voastră şi
nu este prima dată când nu faceţi o încadrare legală sau nu o terminaţi până la capăt, vă rog ca, pe
viitor, să aveţi mai multă grijă împreună cu cei care fac parte din serviciul juridic al primăriei şi să nu
mai întâmpinăm aşa cum aţi semnat şi anumite proiecte anterioare, care au venit de la Prefectură ca,
nelegale. Fac referire la proiectul privind administrarea bunurilor care au fost date UAT Caracal prin
Hotărârea de Guvern, care se referă la Deveselu, proiect care a fost votat în unanimitate de consilierii
locali, a venit cu o ameninţare din partea Prefecturii Olt  spunând că în prima şedinţă ordinară trebuie
analizat proiectul,  aţi greşit acolo încadrarea, dle secretar, nu că aţi greşit, aţi semnat pentru legalitate,
într-adevăr  iniţiatorul scrie proiectul aşa cum spune art. 45  din Legea nr. 215/2001, dar trebuie ajutat
de către secretar şi de către şefii serviciilor, aţi semnat pentru legalitate, nu este vina noastră că aţi
semnat pentru legalitate şi acea hotărâre era ilegală. Pentru că a fost ilegală hotărârea, prefectul a dat-o
înapoi şi nu e singura, şi a trebuit să adoptăm o nouă hotărâre, să dăm dreptul prefectului să iniţieze un
proiect de hotărâre ca guvernul să hotărască ce  ne-a dat nouă în administrare să transmită în
administrare UAT Deveselu, noi am venit aici cu semnătua dvs pentru legalitate ca să dăm pentru 20
de ani, nu putem da în administrare ce nu ne aparţine ca proprietate, aveam în administrare
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proprietarul, statul român, prin guvern, putea să dea, deci aveţi o vină destul de mare şi nu este prima
dată.

Dl secretar: s-ar putea să aveţi dreptate, dar culpa nu este exclusiv a secretarului, există
compartimente de specialitate care fac aceste proiecte, este culpa comună şi a celorlalte
compartimente, nu învinuiţi numai secretarul, dar îmi asum răspunderea. Doresc să vă spun că din cele
peste 600 de proiecte pe care le-aţi adoptat dvs, vreau să-mi spuneţi câte s-au întors pentru nelegalitate,
cu excepţia celei de la Deveselu, câte s-au întors oficial, cu adresă de la Prefectură, şi nu de
nelegalitate şi de analiza lor, de reanalizare, internetul fiind plin de astfel de hotărâri date înapoi spre
reanaliză şi reanalizate la primării mult mai mari decât a noastră, care au un aparat de specialitate
foarte stufos şi cu foarte mulţi specialişti în toate domeniile. Vreau să vă spun că pe mine, ca secretar,
nu mă ajută niciun compartiment juridic, iar răspunderea nu este numai a secretarului ci şi a celor care
fac rapoarte de specialitate, vina este a tuturor.

Dl Primar: are dreptate dl consilier Bondrescu, s-a trecut eronat, s-a făcut o eroare de
dactilografiere pe încadrarea din atribuţiile consiliului.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este respins cu 16 abţineri şi 3 voturi pentru (dnii
consilieri Pavel Cristian, Ştefănescu Smarandache Niculae şi Epure Iustinian)

2.Proiectul de hotărâre nr. 06/21.01.2016 referitor la validarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015 este prezentat de dl consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Dl consilier Ionescu Dan Valentin: eu cred că se puteau obţine mai mult de 830 mii lei la
această rectificare dacă s-ar fi făcut mai multe lucrări din cadrul obiectivului de investiţii reabilitare şi
modernizare străzi în municipiul Caracal.

Dl Primar: noi am primit aceşti bani de la Ministerul Dezvoltării pentru ce s-a făcut, proiectul a
plecat aşa cum ne-a permis legea, efectiv noi am primit banii de la guvern pentru cele două străzi pe
care s-a lucrat: Bistriţei şi Reconstrucţiei.

Dl consilier Ionescu Dan Valentin: aşa cum s-au făcut cele două străzi, se putea face mai mult
şi aşa se obţineau şi bani mai mulţi.

Dl Primar: contractul acesta are o perioadă de execuţie de 3 ani.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

3.Proiectul de hotărâre nr. 07/21.01.2016 referitor la validarea acoperirii definitive din
excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015, a deficitului
secţiunii de dezvoltare, sursa E in sumă de 847.824,67 lei este prezentat de dl consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul  a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

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

4.Proiectul de hotărâre nr.08/21.01.2016 referitor la aprobarea cuantumului unei  burse
sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 2016 şi repartizarea sumei de
2000 lei Colegiului Naţional Ioniţă Asan pentru acordarea burselor sociale  în anul 2016 este prezentat
de dl consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

Dl consilier Dimulescu Virgiliu Dan întreabă: suma de 50 de lei este obligatorie şi dacă se mai
poate modifica? În situaţia în care cuantumul lunar al bursei nu se poate modifica, vreau să le propun
colegilor, pentru că mi se pare insuficient, pentru nişte copii cu probleme foarte grave de sănătate, ca
într-o şedinţă viitoare să aprobăm un ajutor social, şi m-am gândit eu, în valoare de 2 000 lei împărţit
la cele două cazuri.

Dl consilier Pavel Cristian: faceţi în scris, veniţi cu proiectul de hotărâre.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: cei care sunt în măsură de un asemenea proiect de hotărâre

sunt dl primar, dl secretar şi dna director economic, iar dna director economic, să spună dacă, pe viitor,
există vreo soluţie.

Dna director economic Chesnoiu Cristina: pe partea de asistenţă socială, colegii care se ocupă
pe partea de asistenţă socială, îi voi ruga să facă toate demersurile necesare găsirii  soluţiilor legale din
punct de vedere al finanţării, eu trebuie să găsesc sursa de finanţare şi să bugetez aceste cheltuieli.

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



- 4 -

5.Proiectul de hotărâre nr. 09/21.01.2016 referitor la Calendarul principalelor manifestări
cultural artistice în anul 2016 este prezentat de dl consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Dl consilier Ionescu Dan Valentin: vreau să fac un amendament şi anume din cei 400 000 lei
care sunt prinşi pentru Festivalul Naţional de Teatru, având în vedere că anul trecut s-au folosit numai
200 000 lei, propun redirecţionarea  sumei de 200 000 lei în felul următor:

- 25 000 lei pentru bugetarea Zilei de 1 Decembrie şi 175 000 lei în fondul de rezervă.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: sunt de acord cu propunerea făcută de dl consilier Ionescu

Dan Valentin, iar cu privire la data de 24 ianuarie, Guvernul României a stabilit să fie zi liberă şi să fie
sărbătorită aşa cum a fost sărbătorită şi la Craiova, Slatina, Alexandria, Corabia, părerea meaeste că s-a
făcut o greşeală fiind pentru prima dată când la Caracal nu s-a jucat hora unirii aici, pentru că şi pe
timpul lui Ceauşescu se juca hora unirii. În afară de Ziua Naţională a României, propun să mai fie
bugetată şi ziua de 24 Ianuarie pentru că vine de fiecare data înainte de aprobarea Calendarului şi de
fiecare dată rămâne acolo o zonă neutră, deoarece în sănătate şi educaţie trebuie să se investească
pentru a merge înainte.

Consideră că ar trebui să se investească şi în cabinetele şcolare, făcând referire la cabinetul
şcolar de pe str. Iancu Jianu, acolo unde merg copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri, să se dea ceva pentru
educaţie şi sănătate caracalenilor şi nu numai pentru anumite manifestaţii. Mai precizează că nu ar
trebui să ne jucăm cu denumirile puse ad-hoc ale unor instituţii de pe raza municipiului Caracal, dând
exemplu Teatrul Naţional Caracal, care apare pe afişe şi în ziare ca „Teatrul Naţional Ştefan Iordache”,
se află un bust acolo cu această denumire, fără a exista o hotărâre de consiliu, nu are nimic cu marele
actor Ştefan Iordache, dar avem şi noi actori şi oameni de cultură aici, posibil să rămână Ştefan
Iordache, dar ar trebui să intrăm în legalitate. Trebuie să fie iniţiat un proiect de hotărâre, echipa de la
teatru fiind foarte bine pregătită profesional şi împreună cu toţi ceilalţi să facem să fie bine.

Mai arată că cei de la compartimenul cultură împreună cu cei de la juridic şi direcţia economică
să găsească o soluţie, ca acea plăcuţă comemorativă, unde spune că aici a crescut şi a copilărit Radu
Şerban, să nu mai stea agăţată într-o sârmă, poată se găseşte o modalitate de a interveni financiar,
pentru ca acel centru de informare turistică să poată spune că aici la Caracal, s-a născut Radu Şerban.
În continuare, precizează că ar trebui găsite soluţii şi pentru renovarea Casei Jianului şi alte clădiri care
au fost date unităţii teritorial administrative, pentru că se vorbeşte despre cultură, dar nu se face nimic.

Dl Primar: cu privire la aceste clădiri, am adus la cunoştinţă public că încă din anul 2014 am
fost declaraţi centru pilot pentru reabilitarea monumentelor istorice cu fonduri europene, nicio clădire
nu se poate reabilita până nu ai avizul Ministerului Culturii sau al Agenţiei de Turism care sunt în
subordinea Ministerului Dezvoltării. Cele 10 clădiri, pe care le-am făcut publice, care intră în prima
etapă de reabilitare cu fonduri europene, deci, fiind centru pilot marea parte a  fondurilor europene
pentru reabilitarea monumentelor istorice din România, vin la Caracal. Pentru aceste proiecte există
cofinanţare, proiecte care vor începe să prindă contur din acest an 2016, în care avem obligaţia să
ducem către Ministerul Dezvoltării, studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice pentru patru clădiri în
prima fază. Referitor la Teatrul Naţional, există într-adevăr o plăcuţă pe care este menţionat numele
Ştefan Iordache, însă în documentele oficiale nu există denumirea de Teatrul Ştefan Iordache,
denumirea fiind de Teatrul Naţional Caracal şi aşa va rămâne până se adoptă o hotărâre de consiliu
local prin care se poate schimba denumirea. Cu privire la finanţarea festivalului de teatru, trebuie să
prindem toată suma în buget, cu toate că, într-adevăr, în fiecare an, Consiliul Judeţean ne-a sprijinit cu
jumătate din sumă, în momentul în care acea jumătate din sumă  vine, putem să o repartizăm unde
dorim noi, către fondul de rezervă, către 24 ianuarie. În ceea ce priveşte Cabinetul Şcolar nr 2 care este
pe str. Iancu Jianu, nu se poate renova exteriorul pentru că este clădire monument istoric, nu se poate
face nicio reparaţie fără acordul celor de la cultură, fiind prinsă în cele 10 clădiri de reabilitare.

Dl consilier Băţăgui Costel: referitor la Casa Veleanu, destinaţia ei a fost schimbată, ceea ce nu
cred că este în regulă, dacă se are în vedere reabilitarea ei.

Dl Primar: destinaţiile le putem schimba prin hotărâre a consiliului local pentru fiecare în parte.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: eu nu am cerut să facem vreo investiţie ilegală, eu am cerut,

pentru că nu este adecvată acea clădire pentru Ministerul Educaţiei şi pentru cabinetele şcolare, să se
găsească alt sediu adecvat. Are rugămintea de a fi supus la vot amendamentul dlui consilier Ionescu,
urmând a fi stabilită şi suma pentru ziua de 24 ianuarie.
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Dl consilier Ilin Radu: vreau să mulţumesc dlui director pentru calendarul pe care l-a asigurat
în fiecare an pentru desfăşurarea festivităţilor importante care sunt la nivel naţional, însă am o mare
rugăminte ca şi colegii consilieri să participe la aceste activităţi, pentru că în momentul în care vi se
dau invitaţii să veniţi la teatru sau să trimiteţi pe altcineva pentru că a devenit o siuaţie jenantă,
consilierii ocupă lojele, iar scaunele din lojele respective sunt goale, iar domnii de la teatru se chinuie
să aducă persoane care să ocupe acele loje pentru a nu da senzaţia de sală goală.

Dl consilier Pavel Cristian: legat de festivalul de teatru, dacă, Consiliul Judeţean nu va finanţa,
asta nu echivalează cu anularea spectacolului?

Dl Primar: orice amendament propus, se votează, în momentul în care s-a stabilit că decât o
sumă este alocată pentru acest festival, în funcţie de suma respectivă, vom vedea dacă putem să ţinem
festivalul pentru o săptămână sau pentru două-trei zile, în funcţie de sursa financiară, iar dacă ne ajută
Consiliul Judeţean aşa cum ne-a ajutat şi până acum, va fi aceeaşi perioadă.

Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: din punctul meu de vedere festivalul este
principala manifestare cultural artistică, care se desfăşoară pe raza municipiului Caracal şi de ce să nu
recunoaştem şi cu o expunere media la nivel naţional, de fiecare dată atunci când se desfăşoară
festivalul, cel puţin un post de televiziune amintesc de municipiul Caracal. Practica a fost ca, de fiecare
dată, consiliul local să bugeteze întreaga activitate, într-adevăr când a venit cofinanţarea, executivul a
venit cu o rectificare de buget, redirecţionând suma care a rămas nefolosită către alte proiecte, consider
că aşa ar trebui să se facă şi acum.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: nu am spus să dăm o sumă mai mică, am spus să căutăm
posibilitatea, dacă, cumva, Consiliul Judeţean vine cu o sumă sau nu, dar până la începerea festivalului
de tearu se pot găsi sume de bani, inclusiv prin rectificarea bugetară, dacă nu vom avea banii necesari,
avem posibilitatea aici în consiliul local să aducem motivare şi să finanţăm atât cât este nevoie, aţi
înţeles greşit.

Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: se pare că unii am început să înţelegem bine, iar
alţii greşit.

Dna director Chesnoiu Cristina: în ceea ce priveşte rectificarea solicitată de dvs. pe calendar,
am vorbit cu dl Teodorescu să modifice suma de 400 mii lei astfel încât 200 mii să fie din bugetul
local, iar 200 mii alte surse, eu nu pot acum să fac rectificare de buget, pentru că mai am şi factura
aferentă serviciului prestat în decembrie care se plăteşte în ianuarie. Dl director Teodorescu a ţinut
cont de faptul că vor veni  bani de la Consiliul Judeţean, a fost, este şi sperăm că va fi o continuitate în
ceea ce priveşte acest parteneriat, pentru că în fiecare an s-a încheiat un contract de parteneriat.

Dl Primar: şi acest an va fi probabil la fel, va fi un contract, aşa cum a fost şi anul trecut şi
acum doi ani, contract între UAT Caracal şi Consiliul Judeţean – parteneri.

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

6.Proiectul de hotărâre nr. 11/21.01.2016 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2016 – 2017 este prezentat
de dl consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

Dl consilier Vârban Titu: reţeaua şcolară propusă este aceeaşi ca în ultimii doi ani, consider că
nu este cea mai bună alegere şi nu a fost făcută cu consultarea persoanelor implicate direct şi asta
pentru că s-au mutat multe grădiniţe la şcoli care se apropiau de încadrarea în buget şi după această
arondare deficitul s-a mărit. Este adevărat că încadrarea în buget cu costuri per elev se datorează acum
şi măririi de salarii care au fost cu 25% în anul 2015, costul per elev crescând doar cu 20-21%. Noi am
încercat în ultimii ani datorită acestui cost per elev să ne încadrăm, am făcut reduceri de clase, dar
după venirea acestor grădiniţe, deficitul este mult mai mare, dacă acum doi ani  nu ne ajungeau banii
pentru o jumătate de lună, acum deja am trecut de o lună. Nu am propus anul acesta modificarea reţelei
pentru că abia s-au obişnuit oamenii cu documentele şcolare şi am zis că este prea repede, dar trebuie
să se găsească cea mai bună soluţie.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: această reţea şcolară este într-adevăr la fel cum am
aprobat-o acum un an de zile, am întâmpinat acele mici probleme care au fost rezolvate de către
administraţia publică locală, consider că trebuie să găsim soluţia ca la finele anului 2016 să nu mai
întâmpinăm acele probleme, dacă vom mai fi consilieri, o parte dintre noi, cine va mai fi aici, să nu
mai aibă acele probleme privind rectificarea, deoarece cadrele didactice şi-au făcut treaba, dar nu-şi
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puteau lua salariile la timp. Trebuie să se facă o analiză mai amplă să nu se mai dea
posibilitatea, ca în viitor, să mai fie nevoie de acele rectificări, dar acum faptul este consumat.

Dl Primar: se referă strict la anul calendaristic 2016, pentru anul 2017 trebuie regândită partea
cu reţeaua şcolară pentru că în momentul în care s-a făcut această creştere salarială cadrelor
profesorale, costul per elev este mai mic, dar din ce ştim se lucrează la modificarea finanţării unităţilor
de învăţământ astfel încât să nu mai existe aceste impedimente între costul per elev şi partea de buget,
de finanţare a fiecărei unităţi de învăţământ. În momentul în care legea se va finaliza şi vom şti şi care
vor fi costurile per elev sau o altă finanţare pentru unităţile de învăţământ, atunci, probabil, noul
consiliu, noua structură executivă a primăriei, vor găsi, probabil, cele mai bune soluţii sau propuneri,
pentru că noi facem nişte propuneri pe care urmează să le avizeze Ministerul Învăţământului,
Inspectoratul Şcolar Judeţean,  atunci se vor găsi şi aceste soluţii, care, la momentul începerii anului
şcolar 2015-2016, nu erau luate în calcul pentru că nu se discutase de nicio mărire salarială, deci până
atunci acestea sunt aprobările pe care le-am primit de la ISJ, de la minister, de aceea am propus această
reţea şcolară.

Dna consilier Prună Cornelia: oricum ar fi organizată reţeaua şcolară, dacă creşte plata per elev,
nu se va face nimic.

Dl Primar: pentru că s-a făcut această reţea pentru a nu fi desfiinţate anumite şcoli.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: exista o soluţie, dar poate este mai bine aşa.

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

7.Proiectul de hotărâre nr. 10/21.01.2016 referitor la aprobarea privind repartizarea şi
utilizarea excedentului anual al bugetului local la nivelul U.A.T. Municipiului Caracal rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru anul 2016, aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2016 al Municipiului  Caracal este prezentat de dnii consilieri Bondrescu Ion Lucian, Ionescu
Dan Valentin, Dimulescu Virgiliu  Dan şi Stanciu Cătălin care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisiile de specialitate.

Dl consilier Pavel Cristian: de ce a fost retrasă fişa de canalizare din str. Mihai Viteazul, nu se
regăseşte în buget, anul trecut a fost, am avut şi un amendament spre a finaliza lucrarea, era o sumă de
aproximativ 1 miliard, acum nu am mai găsit-o aici.

Dl Primar: în momentul în care avem aprobat la finanţare, cu caietul de sarcini, aprobat la ADI
Oltul, este vorba de proiectul în valoare de 32 de milioane de euro pentru modernizare şi extindere
reţele de apă şi canalizare în municipiul Caracal care se desfăşoară în perioada financiară europeană
2014-2020, toate canalizările cu proiecte, cu studii de fezabilitate, tot ce am avut au fost preluate pe
acest proiect, nu putem să facem dublă finanţare de la municipiul Caracal pentru o extindere de reţea
de canal şi a doua finanţare să vină de la fonduri europene, asta înseamnă căderea dreptului întregii
sume care vine de la UE, de aceea a fost retrasă din investiţiile de la UAT Caracal şi mutată pe
investiţii cu fonduri europene, prin Compania de Apă Olt.

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

8 .Informări, întrebări şi interpelări.
Dl secretar: revin la proiectul de la punctul 1, unde s-au purtat nişte discuţii cu privire la

competenţa secretarului şi a celor care lucrează cu el, pentru că nu am avut textul de lege în faţă,vreau
să vă spun că acel art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 este corect invocat în proiect, care spune aşa:
„consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege”, punctul 9 de care s-a făcut vorbire,
face parte din art. 36 alin.6, obiectul proiectului de hotărâre nu vizează înfiinţarea, organizarea şi statul
de funcţii, vizează promovarea.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian prezintă un caz social şi anume situaţia dnei Dodiţoiu Cristina
care are doi copii de 9, respectiv 16 ani care au locuit într-o casă pusă la dispoziţie de dna dr. Petrişor,
iar acum casa, fiind vândută sau revendicată, sunt nevoiţi să meargă cu chirie, considerând că cei din
compartimentele primăriei ar trebui să ajute şi nu să le vorbească urât, fiind vorba de mai multe familii
în această situaţie. Mai are rugămintea către dl primar, ca de acum încolo, indiferent ce se întâmplă,
şedinţele de consiliu  trebuie să fie publice prin mass media,  să vină să se filmeze aici pentru că o
parte mai mică sau mai mare dintre cetăţeni vor spune că am avut ceva de ascuns şi noi şi dvs. Eu nu-
mi asum, pentru că spun că aşa a fost organizată şedinţa convocată de către dl primar, s-a mai
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întâmplat odată la o şedinţă ordinară unde s-a discutat de echipa de fotbal, dar care a fost bruiată şi
cetăţenii nu au înţeles nimic.

Dl Primar: de obicei nu am avut niciodată probleme cu filmatul, dar s-a întâmplat un accident
nefericit cu cel care face aceste filmări, dar nu se va mai întâmpla situaţia asta . În ceea ce priveşte
locuinţele sociale, de fondul locativ, sunt foarte multe probleme nerezolvate, sunt acele criterii,
deocamdată nu s-a semnat niciun contract de prelungire, în conformitate cu ce s-a stabilit în consiliul
local, să aibă datoriile şi toate celelalte la zero astfel încât să se poată prelungi contractul pe acea
ordonanţă, sunt cu statutul la fel de tolerat până se va trece de perioada rece, dar se va încerca să se
rezolve şi această situaţie.

Dl consilier Băţăgui Costel: cu privire la filmarea şedinţelor, consider că dl Nicola George ar
trebui să lase echipamentul la altcineva din cadrul primăriei pentru a se putea filma.

Dl consilier Stanciu Cătălin arată că în luna decembrie în şedinţa ordinară s-a înfiinţat acea
comisie de analiză şi verificare a activităţii Serviciului public de interes local  administraţia pieţelor şi
târgului de săptămână  Caracal, comisia nereuşind să finalizeze raportul, dar, în continuare, informează
consiliul local cu anumite nereguli pe care comisia le-a constatat în piaţă şi la târgul de săptămână,
urmând ca la finalizarea raportului, acesta, împreună cu toate materialele care au fost luate de la piaţă,
să fie prezentat fiecărui consilier în parte şi probabil va fi înaintat şi către Curtea de Conturi  pentru a
stabili dacă este de competenţa lor sau va rămâne la competenţa unităţii administrativ teritoriale.

Dl Primar oferă câteva detalii cu privire la consumul de energie electrică.
Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: acum câteva luni consiliul local a stabilit ca pe str.

Plevnei să se circule pe un singur sens, pentru fluidizarea circulaţiei, iar conform Codului rutier în
această situaţie parcarea se poate face şi pe partea stângă şi pe partea dreaptă.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: asta numai în situaţia în care nu sunt alte indicatoare.
Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: poliţia a venit şi a reglementat cu indicatoare

oprirea şi parcarea interzisă pe partea dreaptă pe sensul de mers, numai că indicatorul este altfel faţă de
cel prevăzut în Codul rutier, această situaţie fiind din data de 14 ianuarie. La momentul acesta, agenţii
de poliţie sancţionează pe cei care staţionează sau opresc pe porţiunea respecivă, pe acest indicator
care nu are nicio legătură cu Codul rutier, iar executivul ar trebui să sesizeze.

Dl Primar: mă gândesc că au şi ei nişte legi după care aplică aceste sancţiuni şi consider că
trebuie anunţaţi cei de la circulaţie.

Dl Viceprimar: consider că nu trebuie să parchezi sau să staţionezi maşina în faţa intrării
spitalului.

Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae prezintă situaţia facturării apei şi la epurare şi la
canalizare, ca fiind aceeaşi cantitate pe care o primesc, dând în continuare citire din art.177 din
Ordinul  nr. 88/2007 unde se explică modalitatea de calcul.

Dl Primar: am delegat competenţele privind serviciul de apă şi canalizare către CAO şi am făcut
un lucru extraordinar ţinând cont că avem o reţea de apă deplorabilă în momentul de faţă care nu
acoperă nevoile cetăţenilor, partea de tarifare nu o poate stabili CAO fără a avea avizul ANRSC
Bucureşti care este singurul organ abilitat care stabileşte tarife pentru apa potabilă şi apa uzuală. În
conformitate cu legislaţia noi aprobăm tarifele prin luarea la cunoştinţă, noi nu putem nici să reducem
şi nici să mărim tariful printr-o hotărâre a consiliului local, singurul abilitat fiind ANRSC-ul. Acest
studiu trebuie să-l facă utilizatorul reţelelor de apă şi canal pentru a putea justifica în faţa ANRSC
tariful pe care îl solicită pentru această prestare de serviciu.

Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: avizul ANRSC nu este obligatoriu, este
consultativ.

Dl Primar: este obligatoriu.
Dl consilier Ionescu Dan Valentin: în ceea ce priveşte tarifele, este obligatoriu, dar consider că

trebuie întrebaţi cei de la CAO.
Dl consilier Pavel Cristian: nu este vorba de studiu, ci de aprobarea noastră.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: cel care se ocupă cu apa la Caracal, indiferent cine este,

merge cu o hotărâre de consiliu, consiliul local a stabilit, acum se încasează pe baza hotărârii de
consiliu, nu uitaţi că acum câteva luni chiar dvs.aţi retras un proiect iniţiat de dvs. cu avizul, care era
pe Compania Olt, nu pe Caracal, de aceea l-aţi retras, dar orice consilier poate să iniţieze un proiect de
hotărâre şi atunci CAO care administrează acest serviciu trebuie să se conformeze. Cu privire la
indicatoarele rutiere, acestea se pun de către primărie la indicaţia Serviciului rutier din oraşul respectiv,
deci nu este culpa primăriei, daţi în judecată dacă este ilegal, celui care v-a dat amendă.
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Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: este un indicator care nu se regăseşte în Codul
rutier.

Dl Primar: pe partea de circulaţie este atributul Serviciului rutier aşa cum a precizat dl
Bondrescu.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: cu privire la spaţiile de la piaţă care au fost scoase la licitaţie
şi nu au fost câştigate prin licitaţie, să poată fi folosite cumva şi ar trebui să stabilim în cadrul
consiliului local şi această speţă, pentru că decât să stea degeaba, să se folosească la ceva.

Aştept cu nerăbdare raportul cu privire la piaţă, care ar trebui înaintat instituţiilor statului şi
anume Poliţie, Parchet sau Instanţă, să vă asumaţi această responsabilitate, pentru că eu în decursul
anilor mi-am asumat această responsabilitate şi am mers în instanţă, respectând hotărârea instanţei.

Dl consilier Stanciu Cătălin: toţi cei cinci consilieri, care suntem în această comisie de analiză,
ne vom asuma responsabilitatea.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: trebuie să fim corecţi ca să şi demonstrăm ceva, pentru că,
dacă nu suntem corecţi şi nu vom avea un câştig de cauză, se resfrânge asupra noastră, iar câştigul de
cauză îl va da instanţa.

Dl consilier Ilin Radu: trebuie puse la punct toate gestiunile din primărie, acesta fiind cel mai
important lucru într-o societate, iar legat de comisie, ceea ce recomandă dl consilier, nu se poate face
aşa ceva, fiind socotită ca o comisie internă, nu răspunde comisia.  Aceasta poate să înainteze către
conducătorul unităţii, în speţă, primarul, raportul respectiv, care poate lua măsuri, dar nu se poate
ajunge în justiţie.

Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: cine plăteşte dle consilier?
Dl consilier Băţăgui Costel: la finalizarea raportului, acesta va fi prezentat în plen, înaintat către

dl primar, care va lua măsurile legale, după ce va fi votat în plen.
Dl consilier Alexe Costică: cu privire la fluidizarea zonei de pe strada spitalului, mare lucru nu

s-a întâmplat, mai tot timpul se crează un blocaj acolo, poliţia ar trebui să-şi facă datoria. Cu privire la
acea persoană care stă în spaţiul din  târgul de săptămână, este bine pentru că cel puţin asigură paza
acolo.

Dl Primar: s-a discutat despre formele legale ale persoanei care stă acolo.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: înainte de a supune la vot procesul verbal de şedinţă, vă rog

frumos să ne informaţi cu toate înscrisurile care vin pe adresa consiliului local.
Dl secretar: informează consiliul local cu o petiţie a dlui Stan Florian.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl. consilier Băţăgui Costel

Răzvan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

BĂŢĂGUI COSTEL RĂZVAN                                       VIOREL EMIL RĂDESCU


