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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27.11.2017 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 17 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.  
 Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr. 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. 254/24.11.2017 în baza Dispoziţiei 
nr. 1808/24.11.2017. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus doamna consilier Hoară Mădălina propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
31.10.2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 13.11.2017.  

 Procesele-verbale au fost aprobate cu 17 voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 17 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
 1.Proiect de hotărâre nr. 236/10.11.2017 referitor la repartizarea, în vederea închirierii, a 2 

spații din locuința aparținând fondului locativ situată în Caracal, str. Traian nr. 2A, domeniul privat al 
municipiului Caracal, domnului Avram Alexandru, domiciliat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 18, jud. 
Olt este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

Domnul consilier Pavel Cristian: pe lângă cele două locuințe repartizate am primit o notă 
internă prin care am văzut că sunt mai multe libere, de ce nu nu se inițiază proiect de hotărâre și pentru 
celelalte locuințe? 

Domnul primar: nu există locuințe libere, poate le-a expirat contractul, cu siguranță acolo stă 
cineva. Este posibil la acele locuințe să existe oameni care nu și-au perfectat contractele, să avem și o 
calitate umană, o să verific. 

Domnul secretar: în ceea ce privește aceste două proiecte, sunt urgente întru-cât urmează 
implementarea proiectului privind reabilitarea Bibliotecii. 

Domnul consilier Vîrban Titu: aceste persoane sunt evacuate din clădirea bibliotecii. 
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 237/10.11.2017 referitor la repartizarea, în vederea închirierii, a 

locuinței din fondul locativ situată în Caracal, str. Carpați nr. 73, sc. A, ap. 28, aparținând domeniului 
privat al municipiului Caracal, doamnei Cătălan Marioara Mia, domiciliată în Caracal, str. Iancu Jianu 
nr. 18A, jud. Olt este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: suntem un oraș fără prea mare industrie și posibilitățile noastre sunt puține, 
încurajăm să facem ANL, să existe locuințe pentru cazurile sociale, însă oamenii trebuie să se 
gândească că trebuie să facă și ei ceva, nu doar să aștepte din partea administrației publice. Atâta timp 
cât voi avea mandatul de primar, nu vom vinde proprietăți ale administrației locale, oamenii trebuie să 
înțeleagă că în momentul în care cauți să stai într-o locuință ANL există niște criterii stabilite prin lege, 
sunt comisii de analiză și de soluționare a contestațiilor, se face proiect de hotărâre și așa se dau. 
Trebuie să încurajăm și pe oamenii cu anumite profesii să vină în orașul nostru încât să ne putem 
dezvolta. Nu este niciun secret că va începe construcția unui spital la Craiova și peste ceva timp o să 
fie o problemă poate, sper să nu fie, încât mulți medici din spitalul nostru să meargă să lucreze acolo 
pentru că trei sferturi din medicii din spitalul nostru sunt craioveni și fac naveta iar noi trebuie să le 
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găsim locuințe de serviciu pentru a împiedica acest lucru, să-i ajutăm într-un fel și să-i atragem în 
orașul nostru. Nu mă refeream la vânzarea sau cumpărarea locuințelor ANL ci la diverse locații pe care 
le avem în oraș și pe care nu sunt de acord să le vindem dimpotrivă poate cumpărăm și altele.  

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi. 
 
3.Proiect de hotărâre nr. 244/21.11.2017 referitor la completarea inventarului unor bunuri ce 

aparţin domeniului public al municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, 
salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. 
Caracal nr. 107/28.07.2014 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 cu 17 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 245/21.11.2017 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară 

al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2017 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 cu 17 voturi pentru. 
 

      5.Proiect de hotărâre nr. 246/21.11.2017 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe trimestrul IV 2017 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 cu 17 voturi pentru. 
 
6.Proiect de hotărâre nr. 247/21.11.2017 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 este prezentat de domnul consilier Dimulescu 
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul secretar: în comisie s-a făcut un amendament pe proiect în sensul că în ceea ce privește 
componența comisiilor sociale aceste să nu fie actualizate ci să fie aprobate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
  
 7.Proiect de hotărâre nr. 248/21.11.2017 referitor la transformarea și corecția unor posturi din 
statele de funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 și Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 104/2017 este 
prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 
 Domnul primar: vom încerca pentru anul viitor să funcționăm cu un minim de personal, salariile 
s-au mărit cu ceva timp în urmă, era și normal, erau salarii foarte mici, în acest momente sunt salarii 
corecte, încercăm să ne facem treaba la limită cu personalul pe care îl avem încât să nu crească 
cheltuielile. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi. 
 
 8.Proiect de hotărâre nr. 249/21.11.2017 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din 
domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 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 cu 17 voturi. 
 
 9.Proiect de hotărâre nr. 250/21.11.2017 referitor la darea în folosinţă gratuită, către 
DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., a unei suprafeţe de 0,80 mp teren ce aparţin domeniului 
public al municipiului Caracal în vederea amplasării unei firide de distribuţie stradală FDS-E 3-3este 
prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 
 Domnul primar: se întâmplă uneori ca CEZ-ul să nu găsească soluții pentru cabluri subterane și 
atunci le amplasează la suprafață.  
 Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi. 
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  10.Proiect de hotărâre nr. 253/24.11.2017 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru 
activitățile specifice serviciilor publice de salubrizare și administrarea domeniului public și privat 
practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L. este prezentat de 
domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 
 Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: A.D.P.P.-ul fiind o societate comercială la 
care Consiliul local al municipiului Caracal este asociat cu o treime este normal să ne intereseze 
activitatea care se desfășoară acolo, să îi și susținem ca societatea să practice prețul corect. Pe referatul 
înaintat de domnul Marcu Teodor, acesta justifică această majorare, care este infimă, cu creșterea 
costurilor materiale și cu munca vie. Eu le recomand să acționeze cu mai multă celeritate atunci când 
apar aceste diferențe pentru că, costurile cu munca vie au crescut acum câteva luni dar s-au mișcat 
greu. Uitându-mă pe fișele de fundamentare a prețurilor am constatat că la fondul de dezvoltare sunt 0 
lei. Într-o discuție cu dumnealui, acesta mi-a spus că, conform Contractelor nr. 5 și nr. 6 din anul 2014, 
redevența pe care A.D.P.P.-ul o datorează Consiliului local al municipiului Caracal pentru 
concesionarea serviciilor se adună într-un cont și se folosește pentru dezvoltarea A.D.P.P.-ului. Însă 
întrebarea mea ar fi următoarea: este corect ca Consiliul local al municipiului Caracal să participe cu 
toată această sumă având în vedere că suntem asociați în părți egale cu Consiliul local Deveselu și 
Consiliul local Redea la această societate? Ori trebuie să revizuim actul de constituire pentru că noi am 
mai discutat că nu este în regulă, eu știu de ce s-a împărțit în trei părți egale, au trecut vremurile de 
atunci, haideți să ne adunăm și să modificăm acest act de constituire, pentru că legea spune că asociații 
merg și la pierdere și la câștig în mod egal. 
 Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: știu că iarna trecută au fost ceva probleme cu 
deszăpezirea, din acest motiv s-a prevăzut în bugetul pe acest an fonduri pentru dotarea cu utilaje noi, 
deci Consiliul local să cumpere utilaje noi pe care să le dea în folosință A.D.P.P.-ului pentru ca 
activitatea de deszăpezire să se desfășoare în condiții normale, ce s-a întâmplat cu fondurile pentru 
investiții? 
 Domnul primar: fondurile există, noi am considerat că aceste utilaje pot fi luate și la mâna a 
doua, sunt utilaje aproape noi care le scade prețul foarte mult. Am făcut niște calcule împreună cu 
tehnicul și cu cei de la achiziții și am stabilit că este mai bine să luăm utilaje la mâna a doua cu puține 
ore de funcționare decât să dai bani mulți pe un utilaj nou. Nu am găsit soluția până în prezent din 
punct de vedere al achiziției încât să putem lua utilaje second prin această procedură de achiziție 
pentru că erau sume destul de mari. Asta ne-a întârziat foarte mult și de aceea ne regăsim în această 
situație să facem deszăpezirea prin contracte. Sper să ne organizăm mai bine pentru anul viitor, noi 
vroiam să cumpărăm 2 tractoare, 2 remorci, cu sistem de perie, de spălare a străzilor, un imog sau 
două. Banii prevăzuți pentru acest lucru nu ajungeau decât să luăm un imog nou ori un tractor jumate, 
am calculat pe hârtie. 
 Domnul consilier Pavel Cristian: după cum știți acum câteva luni am obținut bilanțul de la 
A.D.P.P. Caracal în care la 31 decembrie 2016 aveau 4 miliarde vechi pierdere și 30 miliarde datorii. 
Într-o adresă a A.D.P.P.-ului către Consiliu de administrație, la finalul acesteia spunea:”considerăm că 
nu putem prevedea o redresare financiară benefică pe termen scurt fără reducerea cheltuielilor și un 
plan de eficientizare a întregii activități”. Dacă reprezentantul A.D.P.P.-ului poate să ne spună dacă a 
avut loc un asemenea plan sau ce măsuri s-au luat? 
 Domnul primar: știu că la momentul respectiv s-au purtat discuții cu conducerea A.D.P.P.-ului, 
noi ne-am pus problema să nu plece oamenii acasă, să găsească o modalitate de redresare. 
 Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: exact cum spune-ți și dumneavoastră trimiterea oamenilor 
acasă ar fi ultimul lucru pe care și-l dorește oricine indiferent de ce firmă din Caracal este vorba. 
Problema este alta, la A.D.P.P. oricum este deficit de personal, lucrările demarate în H.C.C. la 
reabilitarea trotuarelor se vede clar că au oameni puțini și se mișcă foarte greu. Există vreo discuție pe 
această temă să rezolve problema? 
 Domnul primar: chiar dacă nu am primit aprecierea oamenilor la diverse lucrări însă majoritatea 
lucrărilor le-am făcut cu această societate având și o treime așa cum spunea și domnul Ștefănescu, tot 
din dorința de reechilibrare a societății, modul în care își organizează activitatea acolo mă depășește nu 
pot să-mi asum, o discuție cu ei ar fi benefică și acum este și o restrângere a unor activități fiind iarnă, 
trebuie găsite soluții viabile încât oamenii să poată rămâne la serviciu. 
 Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: restrângem niște activități și apar altele, apare 
deszăpezirea care oricum le va da de lucru. 



 - 4 - 

 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi. 
 
        11 .Informări, întrebări şi interpelări. 

Domnul primar: felicit pe cei care au participat la Târgul de Turism de săptămâna trecută.  
 Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: am trecut într-o dimineață de duminică pe 
la ora 9:30 prin fața muzeului și am fost surprins că la gardul muzeului era un grup de vreo 7 – 8 
chinezi, japonezi, coreeni, nu știu ce erau dar sigur erau asiatici care făceau poze printre gard. 
  Domnul primar: împreună putem găsi soluții încât să facem cunoscută zona noastră. Este un 
lucru foarte bun că biblioteca intră în renovare, la fel o să se întâmple și cu muzeul, astfel vor sta 
lucrurile. 
 Doamna Pocșoară Claudia: prezintă câteva lucruri de la Târgul de Turism de săptămâna 
trecută. 
 Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: în acceași idee de promovare a orașului 
cred că ar fi bine domnule primar să vă aplecați și să încercați să rezolvăm intrările în orașul Caracal, 
de exemplu ce se întâmplă când vii de la Craiova, nu te îmbie să vii să vizitezi Caracalul, deci trebuie 
făcut ceva. 
 Domnul primar: aveți dreptate, am mai spus în ședințele trecute, o să avem grijă și de intrările 
în oraș care sunt foarte importante, ne-a întârziat foarte mult și această bâlbâială în licitația acestui 
DN6, nu am crezut că va dura atât de mult. 
 Domnul viceprimar: până nu se soluționează centura ocolitoare traficul greu tot prin Caracal va 
trece. 
 Domnul primar: am văzut orașe sau comune mai ales care își fac lucruri pompoase, eu îmi 
doresc niște lucruri simple care să atragă și să fie curat, asta este important. 
 Domnul consilier Pavel Cristian: în luna martie împreună cu domnul consilier Cernat am 
ridicat problema zonării pentru impozitele locale, ne-ați promis că până la sfârșitul anului vom avea o 
actualizare a zonării pentru că sunt foarte multe anomalii, există în zona A străzi care nu au canalizare. 
 Domnul primar: și eu consider că este o urgență dar într-o mare măsură urbanismul ar trebui să 
se ocupe însă doamna Nadia are în subordine doar 3 persoane, trebuie mers pe teren, nu a avut timpul 
efectiv pentru acest lucru. 
 Doamna Nadia Dumitrescu: face câteva precizări legat de aceste aspecte. 
 Domnul consilier Bățăgui Răzvan: părinții copiilor de la Șc. Gen. Nr. 2, ai căror copii fac 
naveta din comuna Dioști vă roagă să îi ajutați să mute temporar o stație de autobuz la Școala nr. 2, 
sunt copii de clasa pregătitoare și de clasa I, actuala stație este la Cooperativa Lemn, Chimie, este 
foarte departe pentru cei mici. 
 Domnul primar: din păcate este o zonă extrem de aglomerată, o să găsim o soluție cu tehnicul 
și cu poliția. Să găsim o soluție în triunghiul de la școală, acolo este o gogoșerie și mai este ceva care 
împiedică foarte mult vizibilitatea către intersecție. 
  Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: am avut o discuție și în comisia de cultură 
și sport referitor la faptul dacă este oportun să avem o echipă de fotbal sau nu. În județul Olt s-au 
înscris anul trecut la începutul competeției 16 echipe în Liga a IV a, 14 bugetate de autoritățile locale 
și 2 din privat. În acest moment mai sunt 12, două bugetate de autoritățile locale s-au retras. Din 
discuții cu delegații câteorva echipe a rezultat că un buget de 50-60 mii lei pe an ar asigura o clasare în 
primele locuri, bugetul ar însemna: taxe, vize, baremuri, transport, plus bonusuri de performanță. Eu 
cred că caracalenii care înseamnă foarte mulți pensionari merită să aibă duminica un loc unde să se 
poată duce. 
 Domnul primar: aveți dreptate, sunt de acord cu dumneavoastră, ținând cont că avem o bază 
sportivă și este frumoasă. 
 Domnul consilier Vîrban Titu: fac o invitație la un eveniment care va avea loc la Colegiul 
Ioniță Asan. 
 Domnul viceprimar: să nu uităm că avem peste 250 de tablouri. Câte tablouri aveți domnule 
Dimulescu la secția de arte? 
 Domnul consilier Dimulescu Virgiliu: peste 250 de tablouri. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă tot discutăm despre turism și avem o zonă așa 
bogată în care nu cred că avem foarte mult de arătat, avem un foișor de foc, monument istoric, care 
plouă în el, s-a luat acoperișul, începem cu ce avem deja.  
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 Domnul primar: am întâmpinat o problemă apropo de arborii foarte mari și de foișorul de foc, 
nu putem lucra decât cu alpiniști. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: se poate și cu macaraua de la CEZ. 
 Domnul viceprimar: pentru anul viitor va fi un proiect de reabilitare a foișorului. 
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Hoară 
Mădălina declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

              HOARĂ MĂDĂLINA                                                 RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 

 
 

 


