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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.10.2016 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 18 consilieri locali din 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. 221/26.10.2016 în baza Dispoziţiei nr.
699/26.10.2016.

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

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal de la ședința ordinară din data de
30.09.2016.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: nu se regăsește amendamentul făcut de
domnul consilier Cernat Costin la proiectul 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 în hotărârea de consiliu postată pe site-ul
instituției.

Procesul-verbal a fost supus la  vot şi aprobat 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 un proiect de hotărâre, fiind

supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: aș vrea să fac o modificare a ordinei de zi în sensul că,

proiectul de hotărâre nr. 222/28.10.2016 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T.
Municipiul Caracal la 30.09.2016 să fie al doilea pe ordinea de zi.

Supusă la vot, propunerea, a fost aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 210/24.10.2016 referitor la modificarea și completarea prevederilor

anexei la H.C.L. nr. 08/25.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.

Domnul secretar: după cum știți, în plenul comisiei juridice, a fost ridicată de domnul consilier
Ștefănescu o situație cu privire la cazurile de dizolvare a consiliului local. Problema care s-a discutat în
ședință era valabilitatea referendumului întrucât în Legea nr. 215/2001, la art. 55 alin. 6 precizează că
referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din numărul total al
locuitorilor cu drept de vot. În Legea nr. 3/2000 – legea referendumului, spune însă că un referendum
național sau local este valabil dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele
electorale și este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși . Am
avut o discuție și cu juriști din cadrul Prefecturii Olt și am împărtășit acceași părere pe care am
susținut-o în plenul comisiei juridice în sensul că se aplică prevederile din Legea nr. 215/2001
deoarece este vorba de o procedură specială de dizolvare a consiliului local iar în Legea nr. 3/2000 se
stabilește cadrul juridic de consultare al populației cu privire la anumite probleme de interes local,
consultare care se face în urma unei hotărâri a consiliului local. Avem două prevederi distincte, noi ne
raportăm la Legea nr. 215/2001.

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

1.Proiect de hotărâre nr. 222/28.10.2016 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară
al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2016 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.
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2.Proiect de hotărâre nr. 211/24.10.2016 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016 este prezentat de domnul
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul primar: fac precizarea că în rectificarea de buget este vorba de salarizare și unele
lucruri pe care le-a impus I.S.U. la centrele bugetare.

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

3.Proiect de hotărâre nr. 212/24.10.2016 referitor la actualizarea componenţei comisiilor
sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a
locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2016 este prezentat de domnul
consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

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

4.Proiect de hotărâre nr. 213/24.10.2016 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Dobroteasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

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

5.Proiect de hotărâre nr. 214/24.10.2016 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Radomirești jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

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

6.Proiect de hotărâre nr. 215/24.10.2016 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Valea Mare jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de domnul
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

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

7.Proiect de hotărâre nr. 216/24.10.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare al Centrului de zi Cristina – Caracal precum și aprobarea Planului strategic de
dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020 este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul președinte de ședință: aș vrea să se consemneze și de această dată că mă abțin de la vot
aflându-mă în conflict de interese.

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

8.Proiect de hotărâre nr. 217/24.10.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Centrului Municipal Creșe Caracal, a Planului strategic de dezvo ltare al centrului pentru
perioada 2016 -2020, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului şi a Cartei drepturilor
beneficiarilor este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

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

9.Proiect de hotărâre nr. 218/24.10.2016 referitor la înființarea Secției de Artă Plastică a
Muzeului Romanațiului din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal este prezentat de domnul
consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că în comisia de specialitate, proiectului ia fost adăugat un
amendament de către domnul consilier Ștefănescu, în sensul că spațiile care sunt deja închiriate în
localul care va fi alocat secției de artă plastică să își mențină activitatea până la data încetării de drept a
contractelor, acest amendament fiind votat în unanimitate în cadrul comisiei și proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Vîrban Titu: salut această inițiativă care vine în sprijinul copiilor talentați,
nedescoperiți care nu au profesori calificați la clasă. Este foarte greu să vină un profesor cu arte
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plastice în învățământul primar, noi am avut o profesoară care a plecat la Craiova, am reușit după doi
ani de când a fost postul publicat să vină altcineva calificat.

Domnul viceprimar: pe lângă ceea ce a spus domnul consilier, aș vrea să mai adaug că la Muzeul
Romanațiului se află în acest moment peste 300 de capodopere care aparțin patrimoniului municipiului
Caracal și pe zi ce trece acestea se degradează, în același timp aș vrea să mulțumesc domnului
Dimulescu pentru efortul depus și sper ca dânsul să asiste mereu la acestă secție și să vină cu cât mai
multe capodopere și dânsul alături de celelalte.

Domnul consilier Dimulescu Dan Virgiliu: acest proiect pe care l-am demarat astă vară cu tabăra
de creație va aduce, dacă Dumnezeu mă ține sănătos, în zece ani de zile cel puțin 200 de lucrări de artă
modernă și contemporană acestui muzeu, fără costuri de achiziții.

Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: vin în completarea proiectului domnului Dimulescu cu
un proiect care se desfășoară la Școala Gimnazială nr. 2, acesta se numește Descoperă -ți valoarea,
cultura și localitatea prin artă, ERASMUS 2016-2018 este un proiect european despre artă și cultura
locală, finanțat de Comisia Europeană, va fi prezent cu 4 țări participante numai la Caracal și va fi un
lucru extraordinar pentru proiect și pentru comunitate.

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

10.Proiect de hotărâre nr. 219/24.10.2016 referitor la aprobarea iniţierii elaborării
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în
vederea realizării investiţiei „Creşă mixtă amplasată pe strada Rahovei nr.45A, municipiul Caracal,
judeţul Olt” este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul primar: aș vrea să fac o precizare pentru că unii și-au dat cu părerea și au spus că nu este
locația potrivită, noi încercăm să facem astfel proiecte și astfel de lucruri acolo unde există o carte
funciară, poate o locație mai bună era mai aproape de centru încât să fie posibil și pentru locuitorii din
alte zone însă acolo am avut o locație în care se putea începe această lucrare. Pe de altă parte, aș vrea
să mulțumesc celor care finanțează acest proiect.

Domnul secretar: în comisie s-a discutat și s-a propus un amendament ca această creșă să se
numească creșă municipală.

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

11 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: supune atenției consiliului local cele două note interne motivate de

prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 cu privire la asociațiile de locatari, unde se precizează că, în
speță consiliilor locale cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor județene exercită controlul asupra
activității financiar-contabile ale asociațiilor de proprietari, din oficiu sau la solicitarea unuia sau a mai
multor membrii ai asociației. Există două sesizări: una este de la doamna Petcu Elena și cealaltă de la
domnul Ionel Gheorghe. S-a ajuns la a lua decizia de a vă lua acceptul, pe care îl vom consemna în
procesul verbal, de a face cunoscut și la nivelul Consiliului Județean Olt să vedem dacă dânșii vor fi de
acord să facă o astfel de verificare la nivelul asociațiilor de proprietari. Aceste petiții vor fi înain tate și
la Consiliul Județean Olt.

Domnul consilier Pavel Cristian: cred că este o eroare materială, dumneavoastră interpretați
greșit, aici zice cu ajutorul consiliilor județene, eu cred că este o greșeală aici și în lege este o eroare
materială ”cu ajutorul consiliilor locale”.

Domnul președinte de ședință: în principiu noi suntem toți pentru o transparență totală și în
cadrul asociațiilor de proprietari, să se verifice, orice verificare este bine venită.

Domnul primar: aș vrea să vă informez atât pe dumneavoastră cât și pe cetățenii orașului
nostru, știți că la ultima ședință am avut un proiect legat de piață, nu am renunțat la el, însă am
considerat că trebuie să reflectăm mai bine, în continuare considerăm că piața trebuie să fie în
administrarea directă consiliului local și a primăriei, este un proiect cu care vom veni probabil în
ședința următoare de consiliu, ca să avem toate argumentele necesare ca să treacă fără probleme și
dacă mai sunt adăugiri, le vom face până atunci. Este un lucru important și sperăm să intrăm în linie
dreaptă începând cu 1 ianuarie 2017, să putem pregăti un buget corect pentru anul viitor și cu ajutorul
dumneavoastră să putem să rezolvăm problemele orașului, sper să ne pregătim pentru iarnă.
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Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: referitor la cele două note interne eu cred că trebuie să
ne dăm acordul ca cei de la Consiliul Județean Olt prin aparatul propriu să cerceteze pentru că lucrul
acesta trenează de 4 ani și sper ca prin analiza pe care o va face personalul de specialitate de la
Consiliul Județean Olt să se rezolve problema.

Supus la vot, acordul pentru a sesiza Consiliul Județean Olt, acesta a fost votat în unanimitate.
Domnul consilier Dimulescu Dan Virgiliu: foarte mulți copii, părinți, bunici care vin la Clubul

Copiilor ne întreabă de ce nu putem contacta o firmă de specialitate care să monteze pentru perioada
rece un patinoar în municipul Caracal?

Domnul primar: am luat în calcul acest lucru și sper să se și facă pentru că este prins în buget
acest lucru și sper să le oferim copiilor acest patinoar.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: am înțeles că la ședința de comisie la juridic, domnul
Ștefănescu a ridicat problema apei uzate din Caracal, deci procentul de apă uzată comparativ cu apa
potabilă care se plătește de persoanele fizice din municipiul Caracal, vă fac un mic istoric: în ianuarie
2016 Consiliul de administrație al Companiei de Apă Oltul a aprobat reducerea cotei procentuale a
cantității de apă uzată evacuată de consumatori în rețeaua publică de canalizare ș i epurare de la 100 la
80% până la realizarea unui studiu de specialitate de către un institut de specialitate. Pe baza acestei
hotărâri, Consiliul local al municipiului Slatina a hotărât în 29 ianuarie 2016 prin Hotărârea nr. 433, la
punctul 1: se aprobă reducerea cotei procentuale a cantității de apă uzate evacuate de consumatori în
rețeaua publică de canalizare și epurare de la 100% cât se facturează în prezent la 80% din cantitatea
totală de apă rece furnizată. Primăria Caracal în februarie la solicitarea celor de la C.A.O. prin care au
spus că au redus cantitatea de apă uzată de la 100% la 80%, a trimis o adresă către C.A.O. prin care
spune că nu poate să facă reducerea pentru că trebuie un studiu de specialitate efectuat de un institut de
specialitate. Deci în prezent, cu toate că asta era în obligația C.A.O., ei au hotărât această reducere și
era obligația lor, deci noi trebuia să reducem de atunci, dar Consiliul local nu a știut de această adresă
trimisă de primărie către C.A.O. și în prezent C.A.O. deja a contactat un institut de specialitate și
urmează ca într-o săptămână două să facă această verificare și determinări în municipiul Caracal, în
Slatina deja au făcut, eu cred că luna viitoare putem să aprobăm și noi un proiect de hotărâre prin care
să reducem cantitatea de apă uzată de la 100 la 80% din apa brută.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu am ridicat problema în ședința de luna
trecută întrebarea a fost adresată reprezentanților U.A.T. Caracal în consiliile de administrație A.D .I. și
Adunarea Generală a C.A.O., într-adevăr la Slatina s-a putut să se facă acest lucru, nu știam de adresa
pe care primăria a adresat-o C.A.O., până la urmă trebuie să facem lucrurile acestea, că va fi cu o lună
mai devreme, până la urmă este legal.

Aș vrea să ridic o problemă vizavi de transparență, noi ne-am angajat prin R.O.F. al Consiliului
local al municipiului Caracal ca ședințele să fie filmate și transmise pe postul local de televiziune, am
înțeles că nu se mai transmit, nu știu din ce motive, probabil din probleme tehnice, dar alta era
problema pe care vreau să o ridic. Primăria are un site care este încremenit de mulți ani în forma
actuală, alte primării au mai făcut modificări, de exemplu Bacăul începând cu această legislatură
postează pe site-ul primăriei toate contractele de achiziții, deciziile primarului, pentru că în activitatea
consilierilor ne lovim de foarte multe ori de ce prevede o altă decizie a primarului, este destul de greu
să faci rost de ea, să afli de ea, v-aș ruga domnule primar, dacă se poate, ca site-ul Primăriei
municipiului Caracal să sufere îmbunătățiri, să fie un site la nivelul anului 2016 și poate reușim să fim
mai transparenți.

Domnul primar: sunt de acord cu ceea ce spuneți, este bine ca transparența să funcționeze la
orice nivel, aș vrea să știți că nu m-am grăbit nici cu organigrama primăriei pentru că am zis să mai
câștigăm un pic de experiență împreună, sunt consilieri noi veniți în consiliu și eu ca și primar la fel și
să venim cu o organigramă și cu un mod de organizare al primăriei încât să nu mai sufere modificări
mai târziu. Apropo de modul în care aceste ședințe se difuzează, într-adevăr este o problemă tehnică
acolo, pe de altă parte noi i-am rugat și pe cei de la RDS-RCS pentru că până în momentul de față s-a
făcut numai cu cei de la UPC și am primit o ofertă din partea dânșilor care aș vrea să o mai discutăm,
am discutat-o odată pentru că a fost o sumă care mie mi s-a părut mare și mai suportă încă o întâlnire
cu cei în domeniu încât toți cetățenii să beneficieze de difuzarea acestor ședințe. Sunt de acord și cu
ceea ce ați spus dumneavoastră legat de transparență și sper că așa vom face, eu sper să intrăm de la
anul într-o normalitate și să putem merge așa pe tot mandatul acesta .

Domnul secretar: aș vrea să fac o mențiune și în ultimul raport a fost precizat acest lucru în
legătură cu vechiul consiliu și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei de la prefectură, s-a reținut
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și în ultimul raport și țin să supun atenției dumneavoastră din nou necesitatea de a înainta secretarului
rapoartele de activitate ale consilierilor, una dintre obligațiile consilierilor locali este aceea ca în
exercitarea mandatului să organizeze periodic cel puțin o dată pe trimestru întâlniri cu cetățenii sau să
acorde audiențe și să prezinte în consiliu un raport de informare, s-au cerut astfel de rapoarte și nu le-
am avut și de asemenea sunt obligate implicit comisiile de specialitate să prezinte consiliului anual un
raport de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului și de asemenea rapoartele
anuale pentru fiecare consilier. Vă spun acest lucru pentru că prefectura va verifica acest aspect și la
următorul control pe care îl va face pe linia consiliului local.

Supun atenției dumneavoastră următorul președinte de ședință pentru următoarele două luni în
ordine alfabetică este domnul consilier Căldăraru Gheorghe Cristi.

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


