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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 30.09.2016 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 toți 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. 200/26.09.2016 în baza Dispoziţiei nr.
470/26.09.2016.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Calciu Titi Horațiu propunerea fiind
aprobată în unanimitate.

Domnul secretar supune spre aprobare procesele verbale de la ședința extraordinară, convocată
de îndată, din data de 14.09.2016 și de la ședința extraordinară din data de 20.09.2016.

Procesele-verbale sunt supuse la  vot şi aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată cu 3 proiecte de hotărâre, fiind

supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
Domnul consilier Pavel Cristian: propun ca proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi să fie proiectul

nr. 1, să fie discutat primul deoarece este cineva în sala de ședință din partea ASOCIAȚIEI DANI
VLĂDUȚ AUTISMSTOP .

Supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.
3.Proiect de hotărâre nr. 197/23.09.2016 referitor la darea în folosinţă gratuită pe termen de

un an, a unor spaţii în suprafaţă totală de 166,18 mp din imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr.
26, ASOCIAȚIEI DANI VLĂDUȚ AUTISMSTOP este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan și domnul consilier Cernat Costin Şerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisiile de specialitate.

Domnul consilier Prună Toma: aș vrea să întreb cine suportă facturile la utilități?
Doamna Vlăduț Liliana Camelia: conform contractului de comodat care s-a încheiat între

ASOCIAȚIA DANI VLĂDUȚ AUTISMSTOP și Primăria municipiului Caracal, cheltuielile au fost
suportate de instituție.

Domnul primar: pe de altă parte eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei pentru această inițiativă și
sper să considerăm toți de aici că sunt lucruri utile și este normal să întindem o mână de ajutor către
astfel de oameni care fac și care se regăsesc în astfel de situații dificile. De aceea sper să o putem
sprijini și cu alte lucruri și nu numai cu aceste spații.

Domnul consilier Prună Toma: am pus această întrebare pentru că în comisii s-a discutat foarte
mult pe marginea acestui subiect și vroiam să lămurim situația, profitând de prezența doamnei aici.

Domnul consilier Cernat Șerban: consider că ar trebui la proiectul de hotărâre adăugat un
amendament cu privire la însușirea modelului de contract de comodat care îl avem anexat, am discutat
în comisie cu privire la art. 4, obligațiile părților și la lit. e cred că ar trebui să îmbrace totuși o altă
formă ca să fie puțin acoperite aceste cheltuieli și aș propune ca formularea să fie de genul ”accesul la
utilități să fie gratuit” sau ceva de genul acesta, fără a detalia acolo, pentru că dânsa nu are partidă
separată din câte am înțeles, acolo sunt cheltuieli la comun, atunci consider că ar trebui reformulat art.
4 în sensul că ”se acordă acces gratuit la utilități”.

Doamna consilier Hoară Mădălina: aș vrea să o felicit pe doamna Vlăduț pentru determinarea,
pentru dăruirea și pentru curajul pe care la avut în scopul inițierii unui asemenea proiect în înființarea
acestei organizații care vine în sprijinul copiilor și al părinților care au fost aleși de soartă să aibă un
destin mai puțin lin și mai puțin frumos ca al majorității oamenilor. Îți doresc succes doamna Vlăduț și
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eu o să vă sprijin și o să vă ajut cu orice ați avea nevoie și știți de ce spun asta și cu experiența pe care
o am și cu materialele pe care le am și cu informațiile pe care le am.

Doamna Vlăduț Liliana Camelia: mulțumesc de asemenea dumneavoastră tuturor pentru că mă
sprijiniți și mi-ați dat ocazia să vin și să vă spun că vreau să fac ceva în continuare pentru acești copii,
eu având un copil cu autism și nu cred că am dezamăgit până acum nicio familie care a venit la mine și
am lucrat cu copii și sper să fac și în continuare același lucru.

Domnul primar: cu siguranță, sunteți o speranță pentru astfel de situații.
Supus la vot, amendamentul propus de domnul consilier Cernat Șerban, acesta a fost votat în

unanimitate.
Domnul secretar: amendamentul vizează obligațiile comodantului și lit. e să fie mai succintă în

sensul de a se asigura accesul la utilități comodatarului.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

1.Proiect de hotărâre nr. 195/23.09.2016 referitor la aprobarea Raportului de evaluare nr.
39311/14.09.2016 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 517,00 mp, ce aparţine domeniului
privat al municipiului Caracal, situat în Caracal str. Armoniei nr. 6, jud. Olt este prezentat de domnul
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre nr. 196/23.09.2016 referitor la aprobarea criteriilor pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii, în municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul primar: nu știu ce intervenții pot să fie, pentru că nu facem altceva decât să respectăm
legea.

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

Se trece la discutarea ordinei de zi, completată cu cele 3 proiecte de hotărâre.
1.Proiect de hotărâre nr. 201/27.09.2016 referitor la organizarea manifestărilor culturale şi

artistice „Festivalul Toamna Romanaților”, în municipiul Caracal, în perioada 30 septembrie - 2
octombrie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul primar: aș vrea să spun câteva lucruri despre această manifestare și am considerat că
atâta timp cât Primăria municipiului Caracal și Consiliul local al municipiului Caracal nu alocă nicio
sumă pentru această manifestare să fim de acord cu lucrul acesta, oamenii trebuie să se bucure din
când în când de astfel de situații, atâta timp cât nu este bugetată această manifestare nu ar trebui să
deranjeze pe nimeni.

Domnul consilier Dinoiu Ion: nu avem nimic împotrivă, dar ne puneți în situația unui fapt
împlinit, dacă consiliul nu ar fi de acord astăzi, ce fac acești oameni, își iau mașinile și pleacă, am avut
ședință extraordinară luna aceasta, puteam să aprobăm atunci și asta era într-adevăr un motiv de
ședință extraordinară?

Domnul primar: aveți dreptate, însă am să fiu sincer, am avut o săptămână liberă, nu am putut să
pregătesc acest lucru în ședința extraordinară pe care am avut-o, pe de altă parte, credeți-mă că am
primit această ofertă foarte târziu, data viitoare vă promit că lucrurile vor sta altfel, pe data de 26
septembrie s-a primit această ofertă, sunt singurii care au ofertat, majoritatea vin atunci când există
buget pe anumite manifestări.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: ieri înainte de comisie am primit pe mail o
scrisoare de intenție, nu știu dacă dumneavoastră o aveți, aici scrie că ofertantul asigură logistica
evenimentului prin asigurarea corturilor expoziționale unitare la aceleași dimensiuni și culoare, corturi
verzi cu suprafață de 3x3m, dacă ieșim și ne uităm o să vedem că nici de data aceasta și nici data
trecută prestatorul nu și-a îndeplinit această prevedere pe care o aduce în discuție.

Domnul consilier Cernat Șerban: desigur că nu este chiar în regulă ceea ce se întâmplă, faptul că
deja sunt amplasate acele corturi pentru această manifestare, însă domnul primar a venit cu un proiect
de hotărâre bazat și pe oportunitate, pentru că oportunitatea stă la baza inițierii acestui proiect de
hotărâre. Sigur forma legală pentru a îmbrăca această situație era să treacă prin consiliul local, noi ca și
consilieri locali avem și drepturi, avem și obligații și orice neregulă de genul acesta se poate acoperi
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printr-o hotărâre de consiliu local dacă este fundamentată legal și aici este vorba decât de faptul că nu
s-a respectat un termen dar legalitatea o dă această hotărâre care va fi votată de noi, încă o dată susțin
și repet, a fost o situație de oportunitate a acestui eveniment.

Domnul primar: poate ne-a scăpat domnul Ștefănescu, lucrul acesta, să măsurăm corturile, o să o
facem data viitoare.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: este vorba de culoare, dacă ieșiți și vă uitați
este un curcubeu, ofertantul nu l-a respectat.

Domnul primar: ne-a scăpat acest aspect, data viitoare o să discutăm cu el.
Domnul viceprimar: aș vrea să fac o completare și aș ruga colegii dacă sunt de acord, pe viitor,

dacă domnul primar poate iniția aceste proiecte de hotărâri în care aceste evenimente, care nu necesită
bani de la bugetul local, o hotărâre tip prin care noi consilierii locali să ne dăm consimțământul, să
punem la dispoziție platoul din fața primăriei, oricărui organizator care nu solicită bani, adică să
punem la dispoziție platoul și printr-o dispoziție de primar să fie organizat evenimentul. Gândiți-vă că
mâine poate să treacă prin oraș o caravană și poate să poposească pe platoul din fața primăriei, noi ar
trebui ca și consilieri locali să ne întâlnim într-o ședință extraordinară de îndată să ne dăm
consimțământul să spunem dacă stă sau nu caravana.

Domnul primar: eu gândesc că acest consiliu funcționează în relație cu primarul, cu primăria și ca
un vot de încredere, dacă vreți neapărat, discutăm orice lucru până în adevărul lui absolut, însă eu
consider că trebuie să existe și o încredere între noi cei care suntem aici, vreau lucruri bune pentru
orașul acesta, eu sunt și primar dar sunt și cetățean al acestui oraș, mai stau de vorbă cu oamenii,
oamenii își doresc aceste lucruri și dacă ele nu sunt bugetate, nu ne costă nimic, nu vreau să existe la
fiecare proiect pe care îl avem de genul acesta o neîncredere că de ce așa sau altfel. Este o discuție de
principiu așa cum a fost și cea de data trecută, este aproape aceeași manifestare, așa mi-aș dori eu să
funcționăm aici.

Domnul consilier Prună Toma: foarte scurt am să fiu, este benefic pentru locuitorii municipiului
Caracal un asemenea eveniment, mai ales că este în week-end, lumea se mai destinde după o
săptămână de muncă, aș vrea să știu dacă este la prima ediție?

Domnul primar: nu știu dacă a mai fost în trecut, dar eu am să fiu de acord cu aceste manifestări
atâta timp cât nu deranjează și nu cheltuim bani din bugetul local.

Domnul consilier Conea Cristian: faptul că vom încuraja sau nu un astfel de eveniment până la
urmă rămâne la latitudinea cetățeanului dacă sancționează sau nu evenimentul. Că această firmă a făcut
solicitarea este o dovadă că anterior când a mai organizat a avut încasări, deci ca atare, caracalenii au
apreciat evenimentul. Dacă nu îl vor agrea, organizatorii nu se vor mai prezenta, și pe viitor nu ne vom
mai confrunta cu astfel de situații, deocamdată se pare că cetățenii agreează acest lucru și noi trebuie să
le dăm ceea ce vor.

Domnul președinte de ședință: am ceva de completat la acest proiect, cum rămâne cu salubrizarea
de după eveniment? Pentru că data trecută ne-am confruntat cu această problemă, în proiect era că se
vor ocupa ei de strângere și după aceea noi?

Domnul viceprimar: și în protocolul trecut și în protocolul acesta, salubrizarea zonei este
asigurată de serviciul nostru de salubrizare adică de A.D.P.P. pentru că străzile, inclusiv platoul din
fața primăriei se salubrizează zilnic.

Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre nr. 202/27.09.2016 referitor la desființarea Serviciului Public de interes
local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL’’ este prezentat
de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.

Domnul primar: referitor la acest proiect vreau să fac câteva precizări: eu am fost de acord și de
aceea am fost de acord să candidez la această funcție, să îmbunătățesc lucrurile care nu merg în orașul
acesta, acesta a fost scopul meu în momentul în care am hotărât să candidez la această funcție. Nu știu
ce aprecieri aveți dumneavoastră despre cum merg lucrurile în piață, dar ca și primar au fost câteva
lucruri pe care mi le-am dorit din prima zi de mandat: multe proiecte europene și se pare că nu putem
avea datorită cărților funciare, piața și câinii. De ce piața, pentru că mulți cetățeni au venit la mine ca și
primar și mi-au spus că lucrurile nu merg bine în piață, nu sunt bine organizați, ce se întâmplă? Mie mi
se pare ca și o transparență totală, piața să revină așa cum a fost ea în subordinea primăriei și a
consiliului local. Lucrurile sunt mult mai transparente, piața va reveni în subordinea noastră și a
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dumneavoastră. În acest moment este un compromis foarte mare pentru că ea este unitate administrativ
teritorială dar totuși depinde de primărie prin problemele economice iar pe de altă pa rte ca și probleme
de resurse umane tot de primărie depinde, este un compromis care a funcționat de 3 – 4 ani, haideți să
o punem în legalitate, nu se vrea altceva, ca să înțelegeți, nu este vorba de oameni dați afară, nu-i
vorba de alte lucruri, nu sunt alte interese acolo, ci pur și simplu ne dorim ca piața să funcționeze mai
transparent și mai bine. Mai ales acum că s-a suprapus cu acest proiect cu sens giratoriu și eu am
speranța că lucrurile vor funcționa bine în zona aceea, creăm niște circuite de intrare ieșire, nu cum
sunt puse tarabele în momentul de față că nu poți să aprovizionezi piața. Și proiectul acolo, din punctul
meu de vedere, va continua pentru că nu este normal să se vândă pepeni, brazi în parcarea orașului,
trebuie să găsim împreună soluții, pentru că aceea a fost proiectată ca și parcare și cu timpul așa va
rămâne.

Am un proiect, dar încă nu este finalizat, nu știu dacă o să existe timpul util încât să îl putem
propune în următoarea ședință ordinară sau alta extraordinară în care să putem să amenajăm în partea
de sus a pieței această zonă de comercializare a pepenilor, brazilor, când spui piață nu spui că te duci
prin parcările adiacente, spui o zonă în care să îți rezolvi problemele acestea. Acesta a fost
raționamentul și mi-am dorit proiectul acesta, din punctul meu de vedere este întârziat, eu mi-am dorit
să îl facem din primele ședințe de consiliu. Dacă dumneavoastră aveți alte păreri, le discutăm aici, dar
am vrut să știți care a fost raționamentul pentru care am propus acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: când s-a făcut structura actuală la piață în 2014, s-a
gândit că piața o să meargă mai bine, dar prin șeful care a fost pus acolo s-a dovedit că merge mai
prost și s-a ajuns să meargă pe pierdere și salariile să fie asigurate din banii primăriei. Eu cred că prin
trecerea înapoi a pieței la primărie poate fi controlată mai bine, pentru că dacă ținem minte vechii
consilieri, a fost invitat fostul director de la piață de nenumărate ori în consiliu și nu a venit niciodată,
deci situația actuală nu mai poate fi tolerată și cred că proiectul acesta este cea mai bună soluție.

Domnul președinte de ședință: conform H.C.L. nr. 168/2014 privind înființarea A.P.T.S.-ului art.
8 alin. 2: serviciul public de interes local poate interveni pentru motive temeinice cum ar fi
imposibilitatea atingerii scopului pentru care a fost înființat, divizarea sau încetarea existenței
persoanei juridice, comasare sau când ia ființă o nouă persoană juridică. Noi la acest moment am văzut
că avem un proiect să o facem fără personalitate juridică, nu ne lovim de articolul prin care am
înființat-o?

Domnul secretar: ați citat din H.C.L. nr. 168/2014, dar acolo sunt cu titlu de exemplu, deci nu
sunt restrictive, deci nu numai, dacă era numai în aceste cazuri am fi avut imperativ, aici avem cazuri
cu titlu de exemplificare iar Codul Civil spune foarte clar la art. 250: persoana juridică de drept public
poate fi desființată de către organul care a înființat-o prin actul administrativ și nu necesită argumentări
de niciun fel.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: când s-a făcut această transformare s-a gândit că piața se
va autofinanța, ceea ce s-a dovedit că nu e reală.

Domnul președinte de ședință: din informațiile mele decât în ianuarie au fost probleme cu banii
la piață, în rest tot timpul au fost pe plus.

Domnul primar: eu nu am această informație, din punctul meu de vedere, o piață a unui
municipiu nu poate fi decât în subordinea primăriei și a consiliului local, nu poate funcționa altfel,
pentru că nu putem privatiza teatrul, piața, spitalul, școlile, deci piața este în interesul cetățenilor. Și
noi, în afară de faptul că suntem consilieri și primar, suntem cetățeni ai orașului acesta, mergem la
piață, nu poate funcționa ca și o entitate proprie. Mi-am propus să fiu un om pragmatic și în spiritul
acesta și funcționez.

Domnul consilier Cernat Șerban: proiectele sunt o viziune a noului primar al municipiului
Caracal și a venit cu această propunere de organizare, s-a dezbătut îndelung în comisia juridică cele
două proiecte, sunt niște proiecte destul de greoaie din punct de vedere al fundamentării și ar trebui o
specializare pentru toți consilierii, noi aici suntem fiecare pe domeniul de activitate pe care îl avem și
suntem aleși locali și votăm în consecință. Bineînțeles că ne informăm când votăm astfel de proiecte de
hotărâri dar poate nu toți reușesc să deslușească actele normative care sunt înșirate pe aici.

În primul rând un consilier local când analizează un astfel de proiect de hotărâre pleacă de la
raportul de specialitate al aparatului primarului. Consider că aceste rapoarte de specialitate și inclusiv
la aceste două proiecte de hotărâri ar trebui obligatoriu să fie semnate și de către directorul economic și
de către directorul de resurse umane având în vedere că este vorba de niște contracte de muncă care se
desființează și se reînființează pentru că nu vreau să se ajungă, cum spunea fostul primar în presă:
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”proiectul a fost votat de consilieri, să răspundă”, trebuie să răspundă și aparatul de specialitate al
primarului.

Domnul primar: răspunderea este comună.
Domnul consilier Cernat Șerban: responsabilitatea în principal trebuie să fie al aparatului de

specialitate al primarului pentru că ei fundamentează legal aceste proiecte de hotărâri.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: dacă lucrurile ar sta așa cum au spus

antevorbitorii mei, ar fi foarte bine, dar eu cred că lucrurile stau diferit. A spus cineva că piața merge
pe pierdere, s-ar putea să fie adevărat, dar situația care ne-a fost trimisă nouă dovedește că în perioada
2015-2016 este pe plus, deci încasările sunt mai mari decât cheltuielile. De asemenea, și în expunerea
de motive și în raportul de specialitate se invocă raportul comisiei de analiză și verificare pe care
consiliu a înființat-o și a analizat activitatea în perioada decembrie 2015-ianuarie 2016. Aici se invocă
greșit că această comisie ar fi analizat activitatea serviciului în perioada 2015-2016, să se facă
rectificare, comisia a analizat activitatea până în 2015 nu și în 2016. De asemeni raportul de
specialitate așa cum bine zicea domnul consilier Cernat ar trebui să fie punctul de la care plecăm noi
când analizăm un proiect de hotărâre, spune domnul Cătălin Tudor: datorită managementului defectuos
a serviciului piețe și târguri, au fost diminuate încasările, în urma constatării comisiei de verificare și
control. Dacă ne ducem pe raportul comisiei de verificare și control pe care noi nu am vrut să îl
discutăm, deci actualul consiliu a refuzat să discute și să ia la cunoștință de acest raport, spune la
concluzii: ”politica managerială urmată de conducerea Administrației Piețelor și Târgului Săptămânal
Caracal a dus la prejudicierea bugetului”, deci nu la diminuarea, deci prejudicierea e una, diminuarea e
alta. De asemenea, atunci când a fost înființată comisia și potrivit Legii nr. 215/2001, spune că: ”în
raport trebuie să trecute obligatoriu propuneri pentru îmbunătățirea activității”, comisia și-a făcut
datoria, a făcut propuneri să se facă un audit, să se facă un raport să fie adus la cunoștința consiliului ,
noi am refuzat să facem și audit, am refuzat să facem și un raport, să analizăm ceea ce ne-a scris
comisia și acum vrem să o desființăm, nu am nimic împotrivă, e foarte bine, dacă credem că va
funcționa mai bine serviciul acesta și cetățenii caracaleni sunt mulțumiți, este foarte bine, dar mie mi
se pare că băgăm gunoiul sub preș pentru că tot comisia ne-a pus la dispoziție nouă consilierilor și îl
avem toți la pag. 31 partea a V – a, o declarație, un raport al fostului director către primarul
municipiului Caracal înregistrat cu nr. 1829/05.05.2015, prin care dumnealui sesizează că doi angajați
ai acestui serviciu, care acum constatăm că nu și-a desfășurat activitatea cum trebuie și a produs
prejudicii, au fugit cu banii din încasări, așa scrie aici. Nu ar fi oportun la momentul acesta să
desființăm acest serviciu până nu se face un audit iar în urma acestui audit să hotărâm sau aș propune,
dumneavoastră hotărâți pentru că este proiectul dumneavoastră, să nu se facă această desființare și
înființare și să se facă reorganizarea serviciului, este punctul meu de vedere.

Domnul primar: nu se poate acest lucru din punct de vedere juridic, eu consider că este un lucru
bun ca piața să revină în subordinea consiliului local și al primăriei, este mult mai transparent.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: și acum este în subordinea consiliului local ,
ca dovadă că este în subordinea consiliului local, acesta a făcut o comisie de verificare și analiză a
activității, altfel nu puteam să o facem, dar dumneavoastră propuneți, este posibil să aibă rezultate mai
bune, dar cred că ne grăbim puțin și nu cred că ar fi bine să facem această transformare fără un audit.

Domnul viceprimar: aș vrea să îl întreb pe domnul Ștefănescu de ce nu s-a autopropus să facă
parte din acea comisie? Am aprobat în 2014 o hotărâre de consiliu privind aprobarea unor taxe și
impozite, domnul director când a venit prima și ultima dată în consiliu, a venit cu o anexă în care
multe din taxele care se percepeau la piață nu au fost prinse? Noi consilierii care eram în 2014, i-am
dat temă ca până la următoarea ședință ordinară să vină cu anexa completată, să spună de ce au
dispărut anumite taxe, care se percepeau la comercianți, adică vorbesc de terenul de sub cușetă, se
taxa, 2m2, 3m2 fiecare de câți metri pătrați avea și nu a mai venit? Și cu auditul, cum ați spus
dumneavoastră, faptul cu situația precară a pieței, dânsul a înaintat o adresă către noi, iar dacă vă uitați
pe fișa postului el angajează, el dă afară, el trebuia foarte simplu să-i desfacă contractul de muncă, și să
sesizeze organele de control, de poliție, pentru cercetare penală. Iar din punct de vedere al angajaților,
mi se pare anormal ca angajații serviciului să vină la aparatul de specialitate al primarului să
întocmească documentele angajații primăriei și să semneze ei, gândiți-vă că pe timpul domnului
director s-au făcut plăți fără referate de necesitate, s-au făcut plăți fără a pune cineva viza CFP,
domnilor este caz de pușcărie, el degeaba spune acolo că acei oameni au fugit cu banii, el trebuia să-i
dea afară, el nu făcea nimic altceva decât să facă pe la prefectură că noi consiliul local sau la DNA că
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am scăzut taxele ca să falimentăm piața, fostul primar vroia să ia modelul de la Slatina, să privatizeze
piața, de ce nu ați făcut parte din comisie, domnule consilier?

Domnul consilier Pavel Cristian: domnul viceprimar face confuzie între forma juridică și
personalul de la piață. Nimeni nu ne dă siguranța că dacă noi vom numi sau domnul primar un nou
director nu va face la fel.

Domnul viceprimar: am avut probleme în sensul că în momentul în care am achiziționat cușetele
de la piață, contractul care s-a semnat cu firma care aduc cușetele, s-a semnat să fie plătit din
finanțarea pieței, din banii pe care îi produce piața, ei au fost în imposibilitate să plătească, cine
răspunde dacă este cu personalitate juridică? Dumneavoastră dacă sunteți cu personalitate juridică și
aveți ștampila, CUI, nu dumneavoastră mergeți la bancă, dumneavoastră virați banii, dumneavoastră
răspundeți cu capul pentru ceea ce faceți?

Domnul primar: tocmai asta s-a și vrut, nu este în regulă, își rezolva probleme prin intermediul
primăriei problemele financiare și problemele de resurse umane, nu, odată ce are CUI propriu ar trebui
să funcționeze și cu economic și cu oameni de resurse umane fără ajutorul primăriei. Auditul se poate
face oricând, eu doar vreau să grăbim acest lucru ca lucrurile să intre în normalitate, un audit se poate
face oricând.

Domnul consilier Pavel Cristian: domnule primar, ați zis că nu pot fi dați oameni afară? Nu știu
dacă ați citit art. 2: ”contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul Serviciului public de
interes local „ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”
încetează în temeiul art. 56 alin. 1 lit. a din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare?

Domnul primar: nu asta se vrea, pentru că este o părere și o impresie, vor să treacă piața de
primărie ca să scape de noi, nu asta se vrea, în primul rând se vrea ca lucrurile să fie mai transparente
și să intre în legalitate, apropo de relația partea financiară și resurse umane, celelalte lucruri vom face
referire la legislație.

Domnul viceprimar: cu siguranță dacă vor fugii alții cu banii vor fi dați afară și dați și pe mâna
poliției.

Domnul consilier Pavel Cristian: în comisie s-a discutat mult pe art. 2, e un fel de bambilici cu
personalul de acolo, noi acum un an jumate, erau angajați în cadrul serviciului la primărie, i-am luat, i-
am dus acolo, și acum le spunem, după un an jumate, de mâine voi nu mai aveți contracte de muncă, la
revedere, plecați acasă, ce credibilitate mai avem noi? Deci eu am propus, exact cum s-a făcut în primă
fază, noul serviciu îi preia, înființând piața, i-a preluat de la primărie, deci prin simetrie dacă noi îi
reorganizăm, așa scrie în raportul de specialitate: ”Considerăm că, se impune în acest sens, luarea unor
măsuri privind reorganizarea acestui serviciu” deci noi prin simetrie trebuie tot la fel să-i aducem
înapoi la noul serviciu, adică nu cred că după zeci de ani de muncă, poate că unii mai au câțiva ani
până la pensie, mut serviciul aici, îl aduc înapoi.

Domnul primar: noi trebuie să discutăm și să ne punem de acord dacă este un lucru bun să facem
acest lucru din punct de vedere al salariaților iar apoi să urmăm calea legală, nimeni nu vrea să dea
oamenii afară.

Domnul consilier Pavel Cristian: calea legală este un raport de la resurse umane, ceea ce nu îl
avem, eu spun că nu trebuie să luăm o decizie cu acest proiect până nu avem un raport de la resurse
umane.

Domnul viceprimar: să îmi spuneți și mie în baza cărei legi?
Domnul consilier Pavel Cristian: în baza inimii, nu putem să dăm oamenii afară fără să ne spună

un responsabil de la resurse umane.
Domnul viceprimar: domnule consilier, vorbim despre situație economică.
Domnul consilier Pavel Cristian: de 800 de milioane puteți să vă luați mașină, dar dați oamenii

afară?
Domnul viceprimar: cine a spus că dă oamenii afară?
Domnul consilier Pavel Cristian: cum nu, dacă spune că încetează contractul de muncă?
Domnul viceprimar: încetează în momentul în care va fi în subordinea consiliului local.
Domnul primar: să îl lăsăm pe domnul secretar să ne explice.
Domnul consilier Pavel Cristian: nu, cineva de la resurse umane, nu domnul secretar.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: sigur, domnul vice are dreptate, sunt

probleme grave acolo, grave de tot, așa cum rezultă din raport, dar, nu trebuie să le acoperim. Iar
situația precară pe care o invocați dumneavoastră, nu e dovedită de situația pe care ne-ați pus-o
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dumneavoastră la dispoziție, dacă nu cumva ați vrut să ne dezimformați, am să dau citire: ”situația
veniturilor și cheltuielilor pieței agroalimentare pentru perioada martie 2015 – septembrie 2016.

Domnul viceprimar: nu eu v-am transmis, vă rog frumos să vă uitați cine o semnează?
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: lăsați-mă să termin și vă spun, nu sunteți

viceprimar aici, sunteți consilier.
Deci situația încasărilor este de 451.034 mii și situația cheltuielilor este de 412.678 mii, este

adresa înaintată secretarului municipiului Caracal și pusă la dispoziția consilierilor, pe care noi trebuie
să o studiem și să luăm o hotărâre.

Domnul viceprimar: vă rog frumos să citiți până la capăt, cine și-o asumă?
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: este în documentele care însoțesc proiectul

de hotărâre, eu am înțeles că și-o asumă cel care a semnat proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar: hotărârea de consiliu din 2014 de care a vorbit domnul președinte de

ședință, dată de noi aici, spune că tot patrimoniul, mijloacele fixe, mobile, absolut tot ce deținea
serviciul aflat în subordinea consiliului local este predat către noul serviciu prin protocol avizat de
direcția economică și pus în practică în termen de 30 de zile de la prezenta hotărâre. Știți când a fost
semnat protocolul? Știți cum discutau cu fostul primar? Știți că nu putem să facem licitații la spațiile
din piață pentru că nu are o bază legală? Asta discutăm, vorbim de partea economică nu de angajați,
pentru că știu că la un moment dat vreți să îmbrobodiți cumva niște angajați acolo, trebuie să rămână
angajați care sunt buni, trebuie să rămână angajați la piață care își fac treaba, nu care vând prin altă
parte, care fură, care fug cu banii, care îi acoperim noi politic, asta vreau să vă spun, nu putem să
scoatem spațiile la licitație și să aducem bani la acest serviciu pentru că nu a semnat fostul primar, nu a
avut curajul să semneze, dădea dispoziții să semneze unul și altul, city managerul, nimeni nu avea
răspundere, nimeni nu răspundea pentru ce semna, era o harababură, eu vorbeam cu el prin acte, asta
vreau să vă spun, vreți să o vedeți falimentată și scoasă la licitație și privată cum e în Slatina? As ta s-a
urmărit, imposibilitatea ei să ajungă să o scoți la licitație, așa a vrut fostul primar.

Domnul președinte de ședință: nu cred că își dorește nimeni acest lucru.
Domnul consilier Pavel Cristian: se spunea în vederea îmbunătățirii activității deci piața nu a

avut o activitate bună nici când ținea de primărie, în organigramă domnul vice se pune cu săgeată spre
serviciu, ceea ce este o prostie.

Domnul viceprimar: așa a fost dinainte.
Domnul consilier Pavel Cristian: nu a fost niciodată așa.
Domnul viceprimar: a fost după timpul domnului Anghel.
Domnul consilier Pavel Cristian: în primul rând viceprimarul are atribuții date de primar , râd de

noi dacă vede cineva această organigramă, de fapt dumneavoastră ar trebui să ne puneți la dispoziție ce
atribuții are viceprimarul la ora actuală? Există o dispoziție de primar cu atribuțiile viceprimarului?

Domnul secretar: există din prima zi de când a venit.
Domnul consilier Pavel Cristian: atunci ce mai caută aici în organigramă?
Domnul viceprimar: și care este problema?
Domnul consilier Pavel Cristian: nu consiliul îi dă atribuții viceprimarului, prea pare pătimaș, ar

putea să aibă interese acolo, zice că nu contează oamenii de acolo, nu contează cei actuali, vor conta
cei care doriți să-i pune-ți?

Domnul primar: haideți să nu ne îndepărtăm de subiect.
Domnul consilier Bățăgui Răzvan: o singură întrebare am către toți consilierii: mergeți în piață,

vi se pare piața că arată bine, e frumos, e curat, merg culerele când este cald afară și oamenii stau în
condiții bune? E vorba și de eficientizare dar e vorba și de imaginea pieței și de a orașului, deci piața
nu merge bine, nu a mers nici înainte, nu merge nici acum bine, dacă putem să o facem să meargă mai
bine, să încercăm.

Domnul primar: pe de altă parte eu vreau să îmi asum această piață, ca și primar, și consider că
numai în subordinea primăriei și a consiliului local ea poate să aibă o eficiență maximă, aceasta este
părerea mea, despre asta vorbim, nu despre oameni, nu dăm afară oamenii, nu vreau să canalizăm într-
o altă direcție. Noi aici discutăm principiul, cum este bine să funcționeze piața aceasta a orașului,
pentru că dacă este a orașului, ea trebuie să fie a primăriei și a consiliului local și atunci discutăm și
partea legală, ce se întâmplă cu oamenii, nu dăm oamenii afară, discutăm o procedură legală să poate
să își desfășoare activitatea.

Domnul secretar: intervenția mea vizează aspecte de natură juridică, marea problemă este dilema
personalului. În anul 2014 când s-a înființat serviciul și s-a dorit să devină serviciu cu personalitate
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juridică, dacă citim art. 1 integral din H.C.L. nr. 168/2014, vedem de ce a fost posibilă reorganizarea,
pentru că un serviciu fără personalitate juridică a căpătat forma unui serviciu cu personalitate juridică
de drept public, în acele condiții s-a putut face preluarea personalului din cadrul nostru în cadrul noii
personalități juridice, aceasta a fost situația atunci. Acum, dacă îmi exprim o părere proprie, a fost o
greșeală atunci că s-a făcut o personalitate juridică pentru că organigrama respectivă și toate
elementele din organigramă nu aveau toate componentele necesare funcționării acestui serviciu, spun
asta pentru că resursele umane sunt tinute de primărie, o parte din contabilitate este ținută de primărie.

Acum a luat naștere și ne aflăm în fața unei persoane juridice de drept public și raportându-ne la
art. 250 din Codul Civil, spune foarte clar, persoana juridică se desființează, nu spune argumentat sau
nu, este o persoană juridică de drept public care are angajați, exact cum scrie în art. 1 din H.C.L. nr.
168/2014. Am discutat și cu conducerea de la trezorerie și au spus foarte clar că se desființează prin
același act normativ al celui care l-a înființat și este foarte simplu, veniți cu hotărârea de consiliu și cu
o solicitare în acest sens, dar nu discutăm de procedură, m-am interesat înainte și nu are nicio legătură
cu o societate comercială. Au fost unități administrativ teritoriale la care aceste servicii sunt prestate de
către societăți comerciale care au cu totul o altă formă juridică, dar aici la noi este vorba de o persoană
juridică de drept public. În hotărârea de înființare sunt invocate prevederile H.G. 286/2011 unde
funcția contractuală nu mai poate fi ocupată decât prin concurs având în vedere desființarea celei
existente. Nu are nimeni vină că atunci s-a luat această decizie de dobândire a personalității juridice,
probabil la data respectivă s-a dorit ca lucrurile să meargă mai bine, acum noua conducere dorește în
urma concluziilor din raportul de verificare, să fie altfel.

Domnul primar: să fim practici, să rezolvăm problemele într-un timp relativ scurt, din punctul
meu de vedere s-a întârziat, iar dacă legea ne-ar fi permis am fi făcut-o, în momentul de față nu s-a
terminat organigrama primăriei, lucrăm la ea pentru că nu vrem să ne grăbim, vrem să punem niște
oameni care să poată face față postului pe care îl ocupă, este o bună intenție, eu spun că dacă reușim să
creăm o structură bună putem să construim pe ea. Ce poți să construiești pe piața actuală? Nu se poate,
pe organigrama pieței actuale nu poți face mare lucru, aceasta este problema.

Domnul viceprimar: cap. V, cap. XIII pct. 24 din Regulamentul pieței care l-am votat în anul
2014 spune: ”directorul numește, angajează, promovează, sancționează și eliberează din funcție
personalul unității în condițiile legii, nu avea ce să caute cu acea sesizare la primar.

Domnul consilier Popescu Mircea: codul muncii prevede pentru astfel de situații, transferuri,
detașare și mutare la locul de muncă.

Domnul președinte de ședință: prin H.C.L. nr. 110/28.07.2014 se știe că piața este dată în
administrare A.D.P.P.-ului pe 10 ani, cum putem noi să o preluăm dacă ea nu este în administrația
noastră? Nu se opune nimeni preluării, este un lucru bun, dar să o facem în mod legal.

Domnul consilier Pavel Cristian: de ce nu primim un raport de la resurse umane?
Domnul secretar: șefa de la resurse umane și-a luat o zi de concediu astăzi.
Domnul consilier Pavel Cristian: problema de fond, toată lumea e de acord, mergem pe mâna

primarului dacă crede că este mai eficient așa, dar să nu se arunce cu roșii, cu castraveți, pentru că am
votat să-i dăm afară. Acum un an și jumate l-am dus cu forța acolo, el nu a vrut să se mute juridic, el
tot acolo a rămas în acel loc doar că pe cartea lui de muncă a apărut o rubrică nouă, el nu știe de partea
juridică a lucrurilor, pentru că nu pune problema de organigramă, ca principiu în primă fază trebuie
preluați.

Domnul primar: înainte de a iniția acest proiect, am stat de vorbă cu secretarul și cu șefa de la
resurse umane pentru că ei sunt cei doi oameni cu care trebuie să stai de vorbă, să-ți prezinte baza
legală pentru care se poate face acest lucru. Nu am pus preț pe oameni foarte mult, că pleacă sau nu
pleacă, ci în primul rând pe principiul pe care trebuie să ne bazăm atunci când facem acest lucru, am
înțeles că aceasta este singura bază legală care se poate face, pentru că acest transfer, detașare nu are o
bază legală pe care să o putem face.

Domnul consilier Pavel Cristian: dați-ne ceva scris de la cineva care să își asume chestia aceasta.
Domnul viceprimar: dar în anul 2014 când s-a votat hotărârea de consiliu era o bază legală să fie

transferat personalul de la un serviciu la altul?
Domnul consilier Pavel Cristian: aceeași chestie de moralitate a fost și atunci, să nu fie afectat

personalul, la fel este și acum.
Domnul viceprimar: îl rog pe domnul Tudor Cătălin, să facă o modificare pe raportul de

specialitate în ultimul paragraf.
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Domnul secretar: din discuțiile pe care le-am avut și cu șefa de la resurse umane care a invocat
clar prevederile H.G. nr. 286/2011 cu regulamentul cadru de ocupare, am întrebat-o, pentru că nu este
prezentă aici și am zis că vor fi probabil discuții pe această temă, dacă poate să facă angajarea în mod
direct pe instituție și a spus că nu se poate , pentru că se desființează o persoană juridică și în aceste
condiții ocuparea posturilor conform H.G. nr. 286/2011 se poate face numai prin concurs. Este punctul
de vedere al șefei de la resurse umane.

Domnul consilier Pavel Cristian: informațiile mele sunt că nu a vrut să semneze. Până nu avem
acest raport semnat de ea .....

Domnul consilier Conea Cristian: pentru mine subiectul acesta cu piața a devenit un izvor
continu de uimire de la citirea acelui raport și o dovadă că la Caracal cel puțin în unele servicii se
păstrează tradițiile și rămânem în continuare un oraș minunat. Nu înțeleg cum este posibil ca o
structură din subordinea consiliului local și a primăriei, pentru ai cunoaște activitatea trebuie întocmită
o comisie specială de anchetă, plecând de la atribuțiile pe care le-a primit fostul director prin fișa
postului, a refuzat să se prezinte de atâtea ori la ședințele consiliului. Totuși când vrei să construiești
ceva, când vrei să eficientizezi ceva și pentru a preveni pe viitor un astfel de lucru, trebuie să ai un
control asupra acestei structuri. Dacă vom continua în același mod de organizare și vom întâmpina un
director la fel de inflexibil ca precedentul, credeți că eficietizarea pieței va avea vreun rezultat? Sigur,
problema oamenilor este o problemă delicată, juridic, de preluare nu există, avem totuși o garanție,
avem cuvântul domnului primar, a domnului viceprimar care au spus răspicat de atâtea ori ”nu vrem să
dăm oamenii afară”, poate că sunt și victime colaterale, dar una peste alta, eu nu înțeleg și nu concep
ca la piață de exemplu unii să închirieze spații alții să le folosească gratis pentru că sunt prieteni cu x
sau cu y. Totuși piața este o sursă de venit foarte importantă și cred că implicarea primăriei și a
consiliului local trebuie să fie mult mai consistentă. Este un proiect al noului primar, care cred eu că se
va descurca mult mai bine decât precedentul care a avut ambițiile lui, haideți să-i dăm credit, dacă nu,
nu îl vom sancționa noi, îl vor sancționa cetățenii și ca atare nu cred că vrea să facă un lucru rău.

Domnul primar: eu cred că fiecare dintre dumneavoastră, anticipez acum, consideră că este un
lucru bun această preluare a pieței, eu așa consider, stând de vorbă cu foarte mulți oameni și toți spun
la fel, lucrurile nu merg bine la piață, însă modul în care se face trebuie să fie cât mai permisiv și cât
mai transparent. Când s-a plecat la acest proiect am stat de vorbă cu domnul secretar, am stat de vorbă
cu șefa de la resurse umane, mai departe și domnul secretar a vorbit și s-a interesat cum se poate face
acest lucru, dacă legea permitea să se preia acest serviciu o făceam și era cel mai rapid, dacă se vroia
să se schimbe niște oameni, prin organigramă se putea face acest lucru, nu asta este problema, nu
oamenii, problema este să-i dăm un statut juridic pieței încât să fie în mod transparent în subordinea
noastră, asta se vrea, asta trebuie să înțeleagă oamenii. Piața, spitalul, școala este emblema acestui
oraș, haideți să facem ceva, să nu mai amânăm, trecem în anul celălalt și nu reușim să facem lucrurile
să meargă.

Domnul consilier Dinoiu Ion: este dreptul dumneavoastră să aduceți și schimbări în
administrarea pieței, problema este alta, problema este că raportul de specialitate care ar trebui să
susțină acest proiect de hotărâre a consiliului local nu reflectă toate aceste nemulțumiri pentru care
vreți să schimbați actuala organizare. Trebuie refăcut raportul de specialitate, el trebuie însușit, nu
numai de resurse umane ci în principal de direcția economică, pentru că am înțeles că în vechea
organizare nu avea nicio șansă cu personalul pe care îl avea să își susțină singur toată activitatea
financiară. Toate aceste nemulțumiri pe care le-ați exprimat verbal trebuie scrise în raportul de
specialitate. Trebuie scos din raportul de specialitate acea situație financiară chiar dacă este dată de
altcineva prin care piața are profit, demonstrați printr-un raport de specialitate al direcției economice.
Este clar, cel puțin pentru mine, care am fost director, nu poate serviciul piață să aibă personal propriu
și de resurse umane și financiar – contabil. Și în vechea organizare o bună parte din activitatea
economică, probabil se desfășura în primărie, asta trebuie să spuneți, ca nemulțumire și pentru care
cereți schimbarea iar acel raport trebuie susținut și semnat și de direcția economică.

Domnul consilier Popescu Mircea: aș dori să vă reamintesc că și anul acesta crăciunul este tot pe
25 decembrie, ca să fac o trimitere la pomii de crăciun, nu vom putea valorifica pomii de crăciun în
locația actuală, ei se asimilează materialului lemnos și legea spune că trebuie spații special amenajate
și atestate, respectiv autorizate, de către autoritatea în domeniu.

Domnul primar: o să găsim soluții încât să fie accesibil oamenilor, dacă îl muți în zone la
marginea orașului sau la târg, nu știu câți vor veni.
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Domnul consilier Prună Toma: aș vrea să completez cu faptul că trebuie foarte mare atenție la
angajații pieței, că, dacă mai găsim doi angajați predispuși să fugă iar cu banii și aș întreba dacă s-a
recuperat prejudiciul, nu se poate așa ceva?

Domnul primar: eu spun să concluzionăm că este vorba de principiul de funcționare.
Domnul consilier Prună Toma: susțin proiectul de hotărâre al domnului primar și vă rog pe toți

să-i dăm girul domnului primar, să mergem pe încredere în ceea ce propune și după aceea vom vedea.
Propun de asemenea un audit foarte riguros să știm de unde plecăm după ce am preluat piața.

Domnul primar: auditul, cu siguranță, va fi.
Domnul consilier Conea Cristian: auditul nu este obligatoriu la desființarea formei juridice.
Domnul consilier Dinoiu Ion: mi-e teamă că până la a nu se modifica raportul de specialitate noi

putem fi atacați de actuala conducere a administrației piețelor atâta timp cât noi incriminăm o activitate
necorespunzătoare prin raportul de specialitate și după aceea dezbătut în consiliul local. Părerea mea
este că poate ar trebui discutată într-o ședință următoare să refaceți raportul de specialitate să și -l
însușească cele două direcții și în care să arătați toate aceste nemulțumiri ale noii echipe de conducere
a primăriei față de activitatea serviciului piețe.

Domnul consilier Pavel Cristian: cu tot respectul față de Cătălin, am încercat să nu mai aduc în
discuție, a recunoscut în comisie că raportul nu a fost făcut de el, aș vrea să ne spună cine a făcut
raportul pentru că sunt niște nelămuriri, asta arată că s-a lucrat foarte urât la acest proiect, să ne spună
cine a făcut proiectul, a recunoscut în comisie că nu a fost făcut de el, pentru că eu îi știu valoarea lui,
nu putea să scrie asemenea prostii în raportul de specialitate.

Domnul Tudor Cătălin: pe acest proiect s-a discutat și au lucrat o serie de colegi, acest raport s-a
făcut și în grabă, am așteptat și un raport de audit care nu a venit și care trebuia să fundamenteze cele
spuse, însă problema a fost în sensul că în acest raport au fost anumite scăpări la tehnoredactare, esența
este aceea că probleme economice există la nivelul pieței, persistă și pot duce mai departe la alte
probleme. Ca și formă de reorganizare singura posibilitate este de desființare conform art. 250 din
Codul civil. Pe acest raport au conlucrat mai mulți colegi.

Domnul consilier Pavel Cristian: deci s-a făcut raportul de specialitate așteptând un raport de
audit care nu a mai venit?

Domnul primar: auditul se poate face oricând.
Domnul consilier Dimulescu Dan: eu sunt de acord, grija față de oameni este primul lucru care

ne preocupă, dar ne preocupă mai mult grija față de 10, 12, 15 oameni care de pe cum arată piața ne
dăm seama că nu și-au făcut bine treaba sau ne preocupă grija celor douăzeci și ceva de milioane de
oameni pe care trebuie să-i servim noi. Pe de altă parte, eu știu că se aproprie campania electorală și dă
bine, dar domnul primar își asumă și vrea o altă organizare pentru acest serviciu pe care îl vrea
funcțional. Noi ar trebui să-l sprijinim să îl facă să meargă.

Domnul primar: refacem acest raport de specialitate așa cum ați spus dumneavoastră.
Domnul consilier Pavel Cristian: raportul să conțină și explicații că nu se pot prelua.
Domnul primar: să ne dăm un acord de principiu cu această clauză în care să se dea aceste

explicații și semnat de resurse umane și direcția economică.
Domnul secretar: dumneavoastră puteți să îl adoptați sau să îl respingeți, faptul că au fost

propuneri ca raportul de specialitate să fie completat, vă însușiți o parte din el și noi îl completăm cu
partea de resurse umane și partea financiară, aici ori îl adoptați ori îl respingeți.

Domnul primar: să înțeleg că nu l-ați adopta dacă va fi însoțit de raportul de la resurse umane și
direcția economică?

Domnul consilier Dinoiu Ion: îl amânăm pentru o dată viitoare când va fi completat raportul de
specialitate și însușit de cele două compartimente.

Domnul secretar: de direcția esconomică este însuțit și acum.
Domnul consilier Dinoiu Ion: în acest moment desființăm un serviciu care are profit prin actele

pe care ni le-ați transmis.
Domnul Jianu Silvestru: în anul 2015, piața a fost sancționată cu o amendă contravențională de

către I.S.U. în valoare de 10.000 lei regăsindu-se în imposibilitatea de a o plăti în 24 de ore, a fost
împrumutată de către primărie, lucru care într-adevăr nu apar în situațiile financiare pe care le aveți și
această sumă nu a fost recuperată nici astăzi, dânșii conform hotărârii consiliului local 50% din
veniturile pe care le încasează din spațiile de la piață sunt obligați să le vireze primăriei, ceea ce nu s-a
întâmplat.
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Domnul consilier Dinoiu Ion: de aceea trebuie scrise toate aceste relatări în raportul de
specialitate.

Domnul primar: amânăm câteva zile acest proiect și ne întâlnim după aceea.
Domnul președinte de ședință: asta înseamnă că și proiectul următor cade pentru că sunt legate

juridic.
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

4 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Bățăgui Răzvan: toată lumea salută începutul lucrării la sensul giratoriu din

piață. Rugămintea mare, din discuțiile cu colegii mei profesorii, cu părinții ar fi util un sens giratoriu și
la Colegiul Ioniță Asan, acolo este o circulație haotică dimineața.

Domnul primar: pot să vă ofer câteva informații, am ținut foarte mult la acest proiect cu sensul
giratoriu din fața pieței. Unii spun că este prea mare, dar proiectul inițial a fost de 21 m și lua toată
lățimea acelei intersecții și atunci am discutat cu cei de la proiecte și de la circulație și am convenit să
facem sensul giratoriu la 16 m în diamentru dar de fapt 14 m pentru că este și banda aceea de
siguranță. Lucrurile sunt mult mai bune de când am făcut acest sens giratoriu, însă nu este suficient,
trebuie să mai punem semafoare pietonale. Trebuie să rezolvăm și problema intersecției Antonius
Caracalla cu Plevnei, la oglindă, consider că este intersecția cea mai periculoasă din municipiu și aceea
va funcționa semaforizată, pentru că nu există distanța necesară să fie un sens giratoriu și acolo. Am
luat în calcul un sens giratoriu la spital cu Ioniță Asan și încă un sens giratoriu la bancă. Aceste sensuri
giratorii sunt trecute de proiectanți foarte mari.

Domnul consilier Popescu Dan: se fac mai mari să fluidizeze mai bine circulația.
Domnul primar: problema este că atunci când am luat în calcul acest sens giratoriu de la piață,

m-am gândit la fluidizarea circulației, la pietoni dar și la aprovizionarea din piață, de aceea s-au făcut 8
locuri de parcare acolo, însă nu trebuie neglijați nici taximetriști, pentru că nici fără ei nu se poate,
probabil nu vor mai funcționa pe sensul unic vom găsi împreună o altă soluție. În proiectul cu sensul
giratoriu am fi vrut ca taxiurile să steaționeze în fața farmaciei Viofarm și în zona non-stop unde este
triunghiul pentru că acesta va rămâne în continuare numai că va fi poziționat altfel. O să fie două zone
de taxiuri și se poate fluidiza circulația foarte bine.

Domnul consilier Popescu Mircea: vreau să fiți mai clar, triunghiul acela va rămâne acolo?
Domnul primar: acel triunghi are și o zonă pietonală, care face trecerea de la piață la farmacia

Viofarm, altfel dirijezi toți pietonii după non stop și trotuarul este foarte mic. Pe sensul unic către
H.C.C. eu cred că putem face părcări la 45 de grade, pentru că așa vreau să fie marcajele, ca să poți
scoate mașina.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: în urma unor sesizări ale salariaților
primăriei, scrise și verbale, am adresat o interpelare directorului direcției juridice și am solicitat un
răspuns scris. Mai am o întrebare domnule secretar pe care trebuie să o adresăm reprezentanților
U.A.T. Caracal în structura de conducere ale A.D.I. și C.A.O.: în baza ordinului A.N.R.S.C.
modalitatea de calcul a tarifelor apă/canal se face conform art. 177 din Ordinul nr. 88/2007. La Slatina
unde este același operator se face în proporție de 80% începând din februarie până când C.A.O. va face
un studiu de specialitate, am înțeles că nu s-a făcut nici pentru Caracal, numai că noi plătim 100%.

Domnul primar: ne interesăm și vedem exact după ce formulă au fost înregistrate la noi,
eventual îl invităm pe domnul director de la C.A.O. și ne relatează ceea ce avem nevoie să știm.

Domnul consilier Dinoiu Ion: ce șansă are municipiul nostru privind proiectul cu finanțare
europeană pentru introducerea de canalizare și apă în oraș, care este stadiul?

Domnul primar: ieri am avut o întâlnire cu domnul Ionică, directorul de la C.A.O. Olt. În
momentul de față este în stadiul de proiectare, va ajunge la noi începând din primăvară-vară, însă în
ședința următoare vreau să discutăm, vreau să vin cu propuneri pentru că la ultima ploaie care a fost
abundentă au fost câteva zone din oraș inundate, sunt zone inundabile, am discutat cu directorul
C.A.O. și am căzut de acord pentru că legislația ne permite, să facem un compromis ca să putem
rezolva problemele oamenilor, este vorba de str. Carpați, în Bold și mai jos de șipot. Am convenit cu
un buget de la primărie și un ajutor cu forță de muncă de la C.A.O. să putem rezolva problemele numai
pe aceste zone inundabile.

Domnul consilier Bățăgui Răzvan: C.A.O. și cei de la gaze să comunice mai mult cu noi și
când se ia apa și când se oprește gazul. C.A.O. a luat niște puțuri de apă fără să dea niciun ban pe ele,
să mai investească și ei.
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Domnul primar: vă propun să-i invităm în consiliu și să ne relateze tot ceea ce se întâmplă
pentru că oamenii trebuie să fie informați.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Calciu Titi
Horațiu declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CALCIU TITI HORAȚIU VIOREL EMIL RĂDESCU


