ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 07.04.2017 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 17 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39 alin. 3 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. 76/05.04.2017 în baza Dispoziţiei nr.
603/04.04.2017.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Chițu Gheorghe, 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, care este aprobată în unanimitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: cele două proiecte dacă conțin bani ar trebui succesiunea
inversată înaintea bugetului.
Domnul viceprimar: este foarte bine cum sunt trecute, pentru că mai întâi aprobăm bugetul
și după aceea celelalte proiecte.
Domnul secretar: proiectele nu vizează alocarea unor sume de bani din bugetul local și în
consecință ordinea de zi este perfectă.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 69/03.04.2017 referitor la aprobarea Bugetului general de
Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în
anul anterior pentru finanțarea cheltuielior de capital cât și aprobarea programului de investiții pe
anul 2017 la nivelul U.A.T. Caracal, este prezentat de domnii consilieri Ionescu Dan Valentin,
Cernat Costin Şerban, Vîrban Titu și Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisiile de specialitate.
Domnul consilier Dinoiu Ion: puteți să îmi explicați de ce este o diferență atât de mare între
veniturile și cheltuielile din buget, pentru că atunci când faci bugetul nu poți să îți propui cheltuieli
mai mari decât veniturile? Veniturile sunt 72 de milioane și cheltuielile sunt 89 de milioane.
Domnul director Jianu Silvestru: diferența dintre totalul cheltuielilor și totalul veniturilor o
reprezintă chiar excedentul folosit pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru anul 2017, și
acesta este în sumă de 17.473 mii lei, deci pe funcționare sunt echilibrate, sunt la fel, pe total la
secțiunea generală diferența o reprezintă excedentul, așa este în fiecare an.
Domnul consilier Dinoiu Ion: excedentul trebuia trecut și la venituri, deci nu pot să aprob un
buget când am în buget cheltuieli mai mari ca veniturile, prima întrebare este de unde este
diferența?
Domnul director Jianu Silvestru: excedentul este folosit exclusiv pentru cheltuielile de capital
și de aceea apare această diferență dintre cheltuieli și venituri, au fost 19 și mai rămâne o rezervă
care putem să o mai folosim începând cu prima rectificare de la 1 iulie spre sfârșitul anului sau să
fie reportată în anul viitor, cum s-a mai întâmplat. Am înțeles că au fost întrebări legate de această
sumă care a provenit din anii precedenți, deci nu s -au folosit toate sumele care au fost repartizate în
fiecare an și s -au cumulat și în afară de 8074 mii lei strict pentru anul 2016 realizat, diferența până
la 19 mii lei a fost cumulată din anii anteriori.
Domnul primar: eu sper să ne și ajute acest excedent, mă bucur că există, de ce nu s-a folosit
în anii trecuți nu știu, dar sper să ne ajute să putem face lucruri importante pentru oraș.
Domnul consilier Dinoiu Ion: eu rămân la părerea că trebuiau trecute în venituri și apoi este
un semnal de alarmă cum au rămas nefolosite de ani de zile aceste sume?
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Domnul primar: și eu am pus aceeași întrebare pe care o pune-ți și dumneavoastră acum, nu
știu ce s-a întâmplat, dar trebuie să îi folosim, o să luăm hotărârea împreună.
Domnul consilier Dinoiu Ion: le-ați găsit o utilizare pe cheltuieli, dacă i-ați băgat la cheltuieli?
Domnul director Jianu Silvestru: da, sunt strict pentru investiții.
Domnul primar: domnul Dinoiu spune că probabil ar fi trebuit trecuți acești bani și la venituri
pentru că ei există.
Domnul consilier Pavel Cristian: în fișa de obiectiv modernizare strada Mihai Viteazul
tronsonul cuprins între intersecția cu strada Ștrandului și Cimitirul Evreiesc, lucrări noi – prins 250
mii lei, ce presupun aceste lucrări noi?
Domnul viceprimar: strada Mihai Viteazul este prinsă pe lista de investiții începând cu partea
de DALI, investiția înseamnă reabilitare, modernizare la fel ca și celelalte străzi care s -au realizat pe
Ordonanța nr. 28, ca să putem închide toată zona respectivă de Protoseni, o să se mai regăsească
probabil și la rectificarea din iulie și alte străzi din zona Boldului . Pentru că unele dintre străzi au
fost reabilitate și modernizate pe Ordonanța nr. 28, altele anul trecut pe acordul cadru, vom avea
anul acesta un alt acord cadru care se vor completa între ele, acolo unde nu avem străzi pe
Ordonanța nr. 28 le vom completa cu acordul cadru.
Domnul primar: am o completare la această problemă, oamenii vin la audiențe și așa aflăm
unele dintre problemele orașului, ei spun că stau în oraș și nu se asfaltează și strada lor, eu sper mai
repede decât terminarea mandatului să asfaltăm toate străzile din oraș și să aibă și apă și canal .
Domnul consilier Pavel Cristian: cum reabilităm dacă nu este canalizare pe strada respectivă?
Domnul primar: se găsesc soluții tehnice, reabilitarea se poate face și pe trotuar pentru că nu o
să putem începe acest proiect cu C.A.O. el nu va veni simultan pe toate străzile orașului și atunci cu
siguranță vor fi străzi care se vor face și după doi ani de zile, oamenii nu mai au răbdare.
Domnul viceprimar: dacă C.A.O. va implementa proiectul în 2018-2020, strada
dumneavoastră va avea canal cu apă în 2020 cum este programată, dar până în 2020 ce facem, stăm
fără asfalt? Nu mi se pare corect, atâta timp cât inginerește ne permite soluția tehnică să o asfaltăm
în momentul de față există decât apă, la canal se va da o soluție să fie pe un trotuar, partea stângă
sau partea dreaptă, există o serie de soluții inginerești, subtraversări.
Domnul primar: având această posibilitate nu poți să îi ții pe oameni atâta timp pentru că nu
știi cât va dura acest proiect și pe de altă parte dacă se fac lucrări de calitate și chiar dacă la un
moment dat s-ar tăia din asfalt pe o zonă foarte strânsă și mică și lucrările sunt de calitate nu cred că
este nicio problemă, pierderile nu sunt atât de importante.
Doamna consilier Popescu Luminița: v-aș ruga să ne informați și pe noi ce sumă a fost
repartizată pentru adăpost?
Domnul primar: un miliard șase sute.
Domnul consilier Vîrban Titu: referitor la soluția tehnică, eu zic că pe trotuar ar trebui dale
pentru că se pot scoate și se poate face canalul pe trotuar.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Domnul primar: faptul că există acest excedent eu sper să ne ajute în mod corect, o să ne
sfătuim la momentul potrivit încât să se regăsească niște investiții pe un termen foarte lung.
Domnul consilier Dinoiu Ion: asta înseamnă că ani de zile orașul acesta a fost privat de niște
posibilități.
Domnul primar: haideți să îi întrebăm pe foștii primari ce s -a întâmplat pentru că și eu am
pus această întrebare.
Domnul președinte de ședință: era normal dacă vin din spate să apară în fiecare an și atunci
le vedeai, să sperăm că ne ajung banii.
Domnul consilier Dinoiu Ion: referitor la aceasta, există posibilitatea de a aloca niște bani
reparația sălii de sport, care începe să fie din ce în ce mai grav?
Domnul primar: sunt bani, am încercat să cuprindem toate zonele.
Domnul viceprimar: fiecare investiție, fiecare primar anterior care și-a propus o investiție
automat pentru această investiție se prind bani de cofinanțare, fiecare investiție care se termină
trebuie amortizată, în acte, în contabilitate dacă aceste investiții nu au fost realizate creează acest
excedent care anual s-a raportat. Acești bani care îi avem în momentul de față nu îi putem folosi
decât strict pentru investiții.
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Domnul primar: este greu să explici cetățenilor de ce investești bani într-un cartier și nu întrun altul, de aceea am încercat din acest excedent să cuprindem toate zonele orașului încât oamenii
să fie mulțumiți iar lucrările care se fac să fie de calitate , să reziste mult timp.
Domnul consilier Dinoiu Ion: acea sumă este aproape o cincime din bugetul anual al
Primăriei municipiului Caracal, acest oraș a pierdut extrem de multe investiții.
Domnul primar: sper să avem înțelepciunea să facem niște proiecte care să ne reprezinte.
2.Proiect de hotărâre nr. 70/03.04.2017 referitor la aprobarea actualizării Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL
CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL
LOCAL” este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: o să avem mai multe proiecte de acest fel, adică spitalul, școlile, muzeul sunt
instituții de interes cetățenesc și trebuie găsite soluții pentru întreținerea lor.
Domnul viceprimar: cei de la A.D.R. au avut 17 proiecte depuse din această regiune, a fost
singurul proiect care a fost acceptat și s-a trecut mai departe la stadiul de evaluare ceea ce înseamnă
că s-au depus eforturi substanțiale din partea administrației și mai ales a Consiliului local al
municipiului Caracal, sperăm ca pe viitor și celelalte proiecte pe care ni le-am propus să aibă
aceleași rezultate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre nr. 74/05.04.2017 referitor la înfiinţarea unui număr de 5 linii de
gardă, a unei ”Maternități” precum și a Compartimentului de Psihiatrie în cadrul Spitalului
Municipal Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: spitalul este o instituție foarte importantă pentru oraș, din experiența mea de
manager la spital, am fost de nenumărate ori la minister, avem un nemeritat grad IV al spitalului,
asta ne creează o grămadă de probleme în sensul că în partea de finanțare în ce privește casa de
asigurări sumele sunt din ce în ce mai mici pe cât crește gradul spitalului, intenția noastră esete să
putem ajunge la un grad III al spitalului nostru, asta înseamnă o finanțare mai bună de la casa de
asigurări. Noi suntem situați undeva la jumătatea județului și preluîm cazurile cel puțin din partea
de sud a județului adică un număr extrem de mare de pacienți, noi msuntem un spital de gradul IV
așa cum este și Corabia și Balșul, eu zic că este o mare diferență nu am nimic cu aceste spitale dar
de multe ori au fost pierderi și probabil că sunt în continuare pentru că Corabia în mod normal ar fi
trebuit să trimită la un spital superior adică Slatina sau Craiova ori ei trimit 80% - 90% la noi, asta
înseamnă pierderi, de aceea ministerul ar fi trebuit să găsească o soluție de graduare a spitalelor de
gradul III și gradul IV, este o diferență foarte mare, asta vrem să facem.
Doamna manager Buiculescu: suntem clasificați gradul IV, nemeritat așa cum ați spus și
dumneavoastră, avem 440 de paturi, deci mult mai multe paturi decât are Corabia și Balșul, avem
resursa umană necesară în primul rând medicii, ca să aduci servicii medicale trebuie să ai medici, ei
aduc serviciile medicale și odată cu aceste servicii primim și banii de la Casa Județeană Olt. Am
fost la minister și într-adevăr ne-am interesat ce ne-ar trebui, suntem foarte aproape de a fi gradul
III, de aceea ne pare rău și ne luptăm pentru că nu putem rămâne așa la gradul IV în ideea că poate
pe viitor se vor înființa și spitale regionale și atunci poate va fi mai greu să rezistăm. Patologia este
bogată, foarte mulți bolnavi zilnic la camera de gardă se prezintă aproape 100 de urgențe poate
chiar și mai mult în unele zile. Deservim jumătatea de sud a județului Olt, bolnavii de la Corabia
vin tot la noi, deși suntem gradul IV și ar trebui să îi trateze și ei ca și noi tot de gradul IV. Deci noi
suntem de gradul IV dar muncim ca de gradul III. Ne-ar mai trebui puține lucruri, ne-am interesat,
aceste puține lucruri ar fi înființarea acestor linii de gardă, noi avem deja garda de neurologie dar
trebuie separată, gardă de laborator avem la ora actuală prin chemări la domiciliu și vrem să o
transformăm în gardă continuu și gardă de neonatologie, de ortopedie și de psihiatrie. Aceste gărzi
în primă fază le-am putea înființa prin chemare de la domiciliu pentru care necesita un efort bugetar
mai mic și în al doilea rând trebuie să înființăm acest compartiment de psihiatrie, ne permitem să îl
înființăm pentru că avem în primul rând medici sunt 4 psihiatrii și avem și locația găsită, fosta
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construcție unde a funcționat oncologia. Ne propunem să înființăm și maternitate pentru că asta este
necesar pentru atrece la gradul III, maternitatea înseamnă să înglobăm în secția de obstreticăginecologie compartimentul de neonatologie și pe lângă acest compartiment să mai înființăm tot în
cadrul maternității un compartiment de prematuri care aduc bani mulți spitalului și tratăm prematuri
la ora actuală și un compartiment de terapie. Aceasta necesită niște investiții, nu foarte mari, trebuie
să ne angajăm la ele pentru că fiecare își dorește să fie mai bine, deci avem de ales o linie defensivă
să rămânem așa cum suntem și poate să ne afundăm pe viitor sau o linie ofensivă să trecem la un
grad superior, suntem atât de aprope să ajungem la acest grad și cred că merită orașul și într -adevăr
și spitalul prin activitatea pe care o desfășoară să ajungă la acest grad. De aceea am venit aici să ne
susținem cauza, să ne ajutați, să avem suportul dumneavoastră, pentru că populația orașului merită
în primul rând sănătate.
Domnul primar: eu vă felicit pentru că este un drum greu de parcurs, eu sper să reușim, în
timp ce dumneavoastră vorbeați ne -am dat seama că nu am prins în lista de investiții dar o să găsim
soluții și pentru înființarea unui heliport. În momentul de față elicopterul vine destul de des la
solicitarea compartimentului de primiri urgențe și este bine să fie cât mai aproape de spital, eu sper
să îi găsim o locație undeva spre salvare și spre jandarmerie, în zona aceea unde sunt niște
rezervoare de combustibil care se foloseau altă dată, am înțeles că trebuie un perimetru de 30/30 dar
o să încercăm să facem ceva de 50/50 ca să fie mai sigur. Pe de altă parte aș vrea pentru cei care nu
știu faptul că cei de la Ambulanță Olt vor începe construcția unei clădiri noi în aceeași zonă pentru
că a fost o discuție dacă noi avem vreo locație pe care să o dăm către Ambulanța Olt pen tru
construcția clădirii dar până la urmă s-a ajuns la concluzia că se face pe aceeași locație, eu mă bucur
pentru că spitalul și ambulanța trebuie să conlucreze să fie destul de aproape iar eu sper să găsim o
soluție tehnică încât de la ambulanță să se po ată ieși mai direct pentru a câștiga timp pe str. Vasile
Alecsandri, se poate face acest lucru, am fost la fața locului, numai că trebuie să vorbim cu cei de la
distrigaz pentru că este o conductă importantă acolo care trebuie mutată.
Doamna manager Buiculescu: un spital de gradul III va primi de la casa de asigurări conform
formulei stas după care se calculează cu 15% mai mult, deja va fi mai bine pentru spitalul nostru, în
primă fază trebuie să facem un efort cu ajutorul dumneavoastră dar ulterioar poate va fi mai bine.
Domnul primar: asta din punct de vedere financiar dar haideți să ne gândim și la impactul
celălalt în ceea ce privește resursa umană, pentru că sunt destule familii care au copii studenți pe la
medicină mi-aș dori să-i încurajăm să revină în orașul nostru pentru că și salarizarea o să se schimbe
și nu poate trăi toată lumea în București. Se poate trăi foarte bine și în provincie pentru că 70%
dintre medicii pe care îi avem în orașul nostru sunt adoptați, sunt ai noștrii, sunt de la Craiova. În
momentul în care se va face acest spital regional la Craiova probabil că o parte dintre ei o să meargă
acolo. De aceea aș vrea ca fiecare dintre noi când spunem de un post la spital să facem lobby pentru
acest lucru pentru că ușor, ușor gasim soluții și de finanțare și de aparatură nouă.
Doamna manager Buiculescu: am încercat să trecem și A.T.I. –ul pe acțiuni prioritare pentru
că cu această ocazie ne vin niște bani pentru A.T.I. și ne ajută exact cum ne -a ajutat și pentru
urgență, pentru unitatea de primiri urgențe.
Domnul primar: sunt câteva lucruri pe care le-am înțeles după ce am venit pe această funcție
de primar, probabil multe localități din țară au pierdut un timp foarte pretențios și nu au înțeles ce
înseamnă proiecte pe fonduri europene, ce înseamnă o centură ocolitoare a orașului, niște dotări la
un spital, la o școală, s-a pierdut un timp prețios, în orașele, comunele unde s -au dezvoltat astfel de
proiecte au dat înainte și oamenii sunt mulțumiți, așa vreau să se întâmple și aici, am spus de la
prima ședință pe care am avut-o în această formulă indiferent de culoarea politică a consilierilor,
aici suntem cetățeni ai orașului care găsim soluții pragmatice, corecte, moderne dacă putem și sper
ca și cetățenii orașului nostru să își mai schimbe mentalitatea puțin pentru că oricât de mulți bani
noi am băga în refacerea orașului dacă nu întreținem cu toții, nu putem face mare lucru , o să fie tot
felul de investiții în diverse cartiere și dânșii trebuie să înțeleagă și să ne ajute . Este campania
aceasta cu câinii de pe străzi, nu este în regulă, profit de faptul că este doamna manager aici, să vă
spună cât de mulți pacienți mușcați de câini avem pe urgențe și pe infecțioase, doamna senator
spunea că își asumă câinii din fața blocului, avem foarte mulți elevi mușcați de câini, cei care vin la
Liceul Mihai Viteazul, nu este în regulă, trebuie să trăim într-un oraș mai curat, fără câini, avem un
contract în derulare până se termină adăpostul nostru, sper să mergem mai departe.
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Domnul director financiar Mitran: referitor la urgența și necesitatea trecerii la gradul III, anul
acesta Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin casele județene au procedat la clasificarea
spitalelor în funcție de gradul lor. Dacă spitalele de gradul III sunt dezavantajate și sanc ționate cu
5% procentual, spitalele de gradul IV sunt cu 15% dezavantajate, acest lucru ne duce la un buget
mai mic față de precedentul prin obiectivele pe care ni le propusesem. Singurul lucru pe care îl
avem de făcut este trecerea la gradul III. Excedentul din anul 2015, 2016 să-l mărim și să facem
aceste investiții proprii pentru trecerea la gradul III, nu putem aștepta o eventuală finanțare de la
Ministerul Sănătății. Este bine că primăria și -a făcut o rezervă minimă de 10%. Și noi avem un
proiect propriu privind investițiile în acest an dar dator ită legislației privind achiția publică este un
proces de durată.
Domnul primar: aș vrea să înțeleagă cetățenii orașului că finanțarea la spital se face pe
serviciile pe care le fac, banii nu vin de la primărie decât printr-o ședință de consiliu prin care noi ne
putem da acordul ca și cofinanțare de 10% pentru diverse obiective, însă dânșii rezistă și își plătesc
salariații mai ales își fac și partea de excedent, pe serviciile pe care le oferă cetățenilor pentru că
mulți nu știu și consideră că banii vin de la primărie, de la minister, nu este deloc ușor. Pe de altă
parte, aceste servicii nu mai sunt actualizate și atunci ele sunt din ce în ce mai puține, de aceea
trebuie să găsim alte soluții.
Domnul director financiar Mitran: din 2015 – 2016 și în contractarea pe care am încheiat -o cu
casa de sănătate, tariful pe caz mediu ponderat a rămas tot 1.475 mai mult la spitalizările de zi unde
putem să avem un plafon mai mare fundamentarea s-a dorit printr-o H.G. nr. 161/2017 a fi făcută
sub tariful maximal al casei, deci din start am fost vitregiți dar vom găsi resursele. Tarifele pe care
le avem contractate cu casa de sănătate se referă strict la manoperă, la salariile personalului
medical, a personalului mediu și admi nistrativ și la cheltuielile materiale privind medicamentele și
ce se bagă în factorul uman. Nu există posibilitatea ca din banii de la casă sau din banii de la
ministere pe programele de sănătate să se efectueze în anul în curs investiții sau lucrări de reparații
capitale.
Domnul primar: locația aceea, clădirile sunt date în administrația spitalului chiar dacă sunt ale
primăriei și consiliului local de aceea atunci când avem posibilitatea să ajutăm trebuie să
intervenim.
Domnul director financiar Mitran: primăriile, consiliile locale sau județene care au în
subordine spitale cu paturi pot finanța pe cheltuieli materiale în special utilitățile pentru aceste
instituții. Deocamdată noi ne-am descurcat, nu ni s-au dat sume, exceptând acei 10% pentru
cofinanță rile de aparatură. Susținem dacă în viitor se vor creea probleme și vom avea probleme în
finanțarea cu casa poate vom apela în ședințe prin rectificări ceva sume pentru cheltuielile de
materiale, în special utilitățile. Tot legea ne-a mai permis ca în prima parte a anului să ne mutăm la
fondul de rezervă pentru acoperire temporară a golurilor de casă, gol care va fi acoperit și restituit
până la sfârșitul anului.
Domnul primar: eu spun că soluția pentru orașul nostru nu poate fi decât aceeași și eu sper că
în mandatul pe care îl avem cu toții să putem aduce investitori sau să îi dezvoltăm pe cei pe care îi
avem și atunci și bugetul primăriei va fi altul și o să putem ajuta instituțiile din orașul nostru.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: ca o completare că tot s-a pomenit orașul Corabia
de nenumărate ori, o formă inițială a acestui proiect includea o colaborare cu orașul Corabia pentru
că ei aveau un spital care se afundă dar aveau în structură și niște compartimente pe care noi ne
chinuim să le înființăm, psihiatria în speță. Au fost foarte reticenți, ulterior am aflat că se gândiseră
că ar deveni o secție exterioară a Spitalului Caracal și le scade numărul de funcții de conducere.
Este o dovadă de cât de mult rău pot face niște oameni în locuri nepotrivite și totodată un exemplu
așa cum a spus doamna manager dacă alegi să te afunzi sau dacă alegi să fii agresiv, optimist și să
avansezi. Eu după cum o știu pe doamna manager sunt sigur că va reuși în demersul acesta.
Domnul președinte de ședință: sunt convins că se va reuși și va avea gradul III, este singurul
din partea de sud a țării și este normal, medici avem din Caracal, cel puțin 20 merg în fiecare an la
medicină, eu zic că se vor întoarce până la urmă.
Domnul primar: mai discutați și dumneavoastră la școli și încurajații să se ducă către această
ramură.
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Domnul consilier Dinoiu Ion: aș sublinia opinia domnului primar, acest lucru trebuie făcut de
urgență până când nu apare spitalul regional la Craiova, vom pierde oameni, și atunci s-ar putea să
ne punem problema din nou revenirii la gradul IV.
Domnul primar: dacă lucrurile merg bine așa cum ne-am programat trebuie să se întâmple
până la vară, este vorba de un trimestru, de câteva luni pentru că lucrurile de bază noi le avem, o să
începem imediat cu aprobarea bugetului reconstrucția psihiatriei și sunt câteva lucruri de structură,
de schimbare a organigramei deci nu sunt lucruri extraordinare, ne ține un pic în loc această clădire
unde va fi compartimentul de psihiatrie, celelalte lucruri pot fi făcute mai cu ușurință.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Chițu
Gheorghe, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CHIȚU GHEORGHE

RĂDESCU VIOREL EMIL
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