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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 18.10.2017 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local
al municipiului Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39  alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul municipiului arată că
şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi. Şedinţa
a fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 220/17.10.2017 în baza
Dispoziţiei nr. 1498/17.10.2017.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dinoiu Ion, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.

Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1.Proiectul de hotărâre nr. 219/17.10.2017 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de
investiţii «MODERNIZARE STRADA MIHAI VITEAZUL, TRONSONUL CUPRINS
ÎNTRE STRADA ȘTRANDULUI ȘI CIMITIRUL EVREIESC (KM 1+064 ȘI KM 1+607),
MUNICIPIUL CARACAL».

Doamna Scheiber Dana: acest tronson de stradă este pietruit nu are trotuare și nimic
amenajat pentru scurgerea apelor pluviale, este un disconfort pentru cei care locuiesc acolo, această
investiție este prinsă în buget de la începutul anului.

Valoarea totală inclusiv TVA = 560 026 lei
din care: valoare C+M = 498 092 lei
Caracteristici principale ale obiectivului:

- lungime tronson - 0,543 km
- suprafață carosabil - 3366 mp
- suprafață trotuare - 1086 mp

Durata de realizare a investiţiei - 2 luni de la data Ordinului de începere a lucrărilor.
Surse de finanţare: - buget local.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: vreau să întreb dacă este legal să se modernizeze o

stradă fără canalizare?
Doamna Scheiber Dana: canalizarea există doar pe o porțiune de drum , însă există

posibilitatea să se extindă cu canalizarea pe trotuar, de aceea se fac trotuarele cu pavele, să nu
stricăm strada cu canalizarea.

Domnul consilier Conea Cristian Enache: tot vor da pavele la o parte, tot vom plăti de două
ori aceeași lucrare iar branșarea care se va face va afecta și partea carosabilă, dacă a fost în lista de
investiții de ce nu avem și noi o strategie integrată coordonată în care companiile care administrează
niște utilități publice cum este CAO pentru 540 m presupun că în bugetul lor de investiții aveau și
niște sume de investiții, 540 m de țeavă nu era foarte mult, nu cred că este economic să sape un șanț
pe mijlocul străzii și este mai avantajos să sape două pe lângă gard.

Domnul primar: am avut o discuție cu domnul director de la CAO.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă facem o stradă o luăm de la 0 și o facem

100%.
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Domnul primar: domnul director de la CAO spune că există acest proiect din 2013 și tot
așteaptă acel proiect de 30 de milioane de euro pentru a face toate străzile din oraș cu apă și
canalizare, de aceea nu pot interveni să facă pe această bucățică de drum până nu se aprobă
proiectul general la nivelul orașului.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: dumneavoastră ați justificat urgența
arătând că în două luni se va face lucrarea, eu vă întreb cum veți rezolva problema pusă de cel care
a întocmit documentația pentru că la pagina 16 scrie așa: ”proiectantul documentației neavând alte
documente și informații din partea beneficiarului a întocmit prezenta documentație păstrând situația
existentă din teren urmând ca până la faza de întocmire a Proiectului  tehnic și a detaliilor de
execuție beneficiarul să obțină derogare de la prevederile RLU aprobat sau să facă demersuri le
legale pentru a putea fi respectat RLU sau să găsească altă cale legală de soluționare a diferențelor
între situația existentă și prevederile RLU”.

Doamna Scheiber Dana: în acest moment este întocmit, noi putem modifica și aproba RLU.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu era bine să îl aduceți tot acum? Dacă

tot a fost urgență cu acest proiect ar fi fost bine să veniți și cu modificarea la RLU și le votam pe
amândouă?

Domnul primar: s-a luat în calcul faptul de a câștiga puțin timp, să beneficiem de timpul
bun.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: oricum ne se poate trece la execuție
până nu se face această modificare RLU. Referitor la CAO, eu v-am spus, am citit și se confirmă
până acum, acești bani de la CAO nu vor veni pentru județul Olt până nu se rezolvă în instanță
litigiul dintre CAO și Tehnologica Radion, este un interviu pe care eu l-am citit cu ministrul Rovana
Plumb, când era ministrul Mediului. Iar exercițiul până când noi mai putem primi bani este până în
2020.

Domnul consilier Popescu Dan: această realizare necesită achiziție acum?
Doamna Scheiber Dana: se încadrează într-o achiziție directă, nu durează foarte mult partea

de achiziție, nu este o procedură complexă de licitație.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: când s-a reabilitat str. Andrei Șaguna

pe porțiunea dintre str. Țepeș Vodă și str. Bistriței nu era canalizare și înainte de a se reabilita s-a
făcut canalizare.

Domnul primar: atunci a fost un tronson scurt și pe de altă parte cine a realizat lucrarea a
fost de acord să realizeze și această cheltuială însă și-a asumat-o, banii sunt puțini aici dacă cel care
va face lucrarea va dori să își asume acest lucru va fi foarte bine să se întâmple la fel și pe această
stradă.

Domnul consilier Popescu Dan: dacă tot o face de ce nu se face cu beton cum se face o
stradă?

Domnul primar: ar dura foarte mult, noi ne grăbim să ne încadrăm în aceste două luni dacă
mai este vreme bună, asfaltarea se face destul de rapid, mai greu o să meargă cu bordurile, cu
trotuarele.

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: dacă turnăm betonul acum și punem asfaltul la
primăvară?

Domnul primar: proiectul nu este prevăzut cu beton, ar mai fi o posibilitate dacă cel care
face lucrarea ar vrea să își asume partea de canalizare, ar fi un lucru extraordinar, poate ajută și
cetățenii de acolo, nu financiar, altfel.

Domnul consilier Pavel Cristian: noi pierderi oricum nu am avea pentru că cei de la CAO
sunt obligați să aducă la situația inițială, ei vor găsi strada cu asfalt și sunt obligați după ce bagă
canalizarea să aducă strada tot la asfalt.

Domnul consilier Maciu Marin: cum a fost și pe str. Mihai Viteazul, au făcut canalizarea pe
mijlocul străzii după care au reparat-o, pe Teilor, pe toate străzile așa s-a făcut.

Domnul primar: să găsim o soluție să vedem dacă în timpul acesta scurt care a mai rămas,
dacă există posibilitatea ca din banii alocați pentru stradă să facem și canalizarea.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul primar: vă mulțumesc pentru înțelegere, sper să se rezolve așa cum am discutat

ultima dată, vreau să transmit cetățenilor de pe acea stradă, domnul Conea vreau să te implici în
această problemă, pentru că aruncă foarte mulți gunoaie la capătul străzii, să găsim o soluție să nu
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se mai facă acest lucru, oamenii trebuie să înțeleagă că există un mod de colectare a deșeurilor și
trebuie folosit, cei care au un altfel de gunoi în afară de cel menajer trebuie plătit pentru că este
legal la A.D.P.P. și vin și îl ridică. Noi o să montăm și o cameră să vedem cine aruncă gunoiul,
oamenii trebuie să înțeleagă, oamenii care stau în acea zonă să ne atragă atenția cu cine aruncă.

Am primit o documentație necesară pentru eliberarea unui aviz privind proiectul înființare
distribuție gaze naturale în comuna Dobrosloveni cu satele: Dobrosloveni, Reșca, Reșcuța, Potopinu
și Frăsinei, eu nu înțeleg exact ce acord să ne dăm noi, ne putem da un acord de principiu pentru că
sigur că suntem de acord ca și satele învecinate să aibă și ele gaze, de aceea vreau să vă cer sfatul,
eu zic că acest acord de principiu să-l dăm în măsura în care nu afectează rețeaua orașului pentru că
ei se vor înțepa în rețeaua de gaz existentă, de aceea trebuie să luăm legătura cu cei de la
TRASGAZ și să îi întrebăm ce se întâmplă, pentru că ei dacă măresc presiunea nu o să fie
probleme. Nu intră în atribuția noastră să dăm acest lucru, nu este un certificat de urbanism al
orașului nostru. Eu zic să le dăm un acord de principiu atâta timp cât el nu afectează rețeaua noastră.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dinoiu
Ion, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DINOIU ION RĂDESCU VIOREL EMIL


