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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 10.03.2017 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri și ulterior 16 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. 49/09.03.2017 în baza Dispoziţiei nr. 490/09.03.2017.

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.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1.Proiectul de hotărâre nr. 44/09.03.2017 referitor la aprobarea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, județul Olt - etapa
a II- a”, este prezentat de domnul Cernat Răzvan.

Domnul Cernat Răzvan: înainte de a începe vreau să vă aduc la cunoștință faptul că din cele
5 proiecte, primele 3 proiecte sunt noi care vor fi depuse la Ministerul Dezvoltării pentru finanțare
prin H.G. nr. 28/2008 iar ultimele 2 proiecte au deja finanțarea și sunt proiecte de actualizare a
principalilor indicatori tehnico-economici ca modificare a T.V.A.-ului de 19% față de 20% cât era
anul trecut. Primul proiect cuprinde un număr de 28 de străzi în lungime de 9517 m liniari,
suprafața carosabilă ce va fi afectată este de 71346 mp, suprafața trotuarelor de 32298 mp.

Domnul consilier Vîrban Titu: aș vrea să remarc în proiectul de hotărâre la indicatorii
tehnico-economici sunt prevăzute ridicarea căminelor și gaigărelor, este foarte important de urmărit
pentru că au fost străzi pe care gaigărele nici acum nu sunt ridicate și pot fi probleme, trebuiesc
urmărite foarte atent aceste gaigăre și cămine. Și pe Bulevard mai sunt neridicate gaigăre.

Domnul Cernat Răzvan: pe Bulevard a fost turnat covor asfaltic și nu are nicio legătură cu
proiectele actuale, aveți dreptate, nici pe străzile din etapa I, unde a fost turnat covor asfaltic pe 12
străzi din 20, mai sunt 8 în execuție, gurile de preluare a apelor nu sunt ridicate nici acum, nu sunt
finalizate, nu sunt aduse la cota asfaltului dar sigur vor fi ridicate.

Domnul primar: este o discuție de principiu și îi dau dreptate domnului consilier, așa este,
pentru că toată lumea circulă pe jos, cu mașina, și văd că dai în aceste gropi, dar vor fi săltate până
la finalizarea lucrării.

Domnul Cernat Răzvan: după aprobarea proiectului se va trimite la Ministerul Dezvoltării o
anexă 3 cu documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, hotărârea, autorizația de construire și
certificatul de urbanism și se va încheia un contract de finanțare care sigur nu va fi pe 10 luni, dacă
vă mai aduceți aminte și pe reabilitare și modernizare străzi etapa I, am aprobat inițial indicatorii tot
cu 10 luni, apoi prin contractul de finanțare a fost pe 24 luni și apoi s-a încheiat un alt act adițional
și l-am dus la 48 de luni. Pe V. Mărăcineanu în contractul de finanțare semnat cu Ministerul
Dezvoltării este vorba de 36 luni, deci nu este bătut în cuie și mă îndoiesc că se va termina în 10
luni, sunt 9 km, nu știu dacă putem obține, valoarea este aprope de 200 miliarde.
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Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: am înțeles, nedumerirea mea pornise de
la faptul că prima etapă de reabilitare însemna vreo 10 km și ceva și era pe 48 de luni iar acum la 9
km și ceva relativ cam acceeași cantitate de lucrări pe 10 luni.

Domnul primar: trebuie să ne corelăm și cu ceea ce putem obține și cu ceea ce putem să
facem.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.

2.Proiect de hotărâre nr. 45/09.03.2017 referitor la aprobarea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investiţii
„REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE DIN ZONA
DE LOCUINȚE COLECTIVE INTRAREA BUZEȘTI  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL
OLT”, este prezentat de domnul Cernat Răzvan.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.

3.Proiectul de hotărâre nr. 46/09.03.2017 referitor la aprobarea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE ADIACENTE
ARTEREI DE CIRCULAȚIE CALEA BUCUREȘTI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL
OLT”, este prezentat de domnul Cernat Răzvan.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.

4.Proiect de hotărâre nr. 47/09.03.2017 referitor la reactualizarea indicatorilor tehnico-
economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI
ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT », este prezentat de domnul Cernat Răzvan.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae : aș vrea să întreb dacă ipotetic ne-am
putea confrunta cu următoarea problemă: să începem lucrări la partea a II-a și să nu le fi terminat pe
cele din partea I?

Domnul Cernat Răzvan: nu pot să vă dau un răspuns pentru că acest lucru este în funcție de
banii alocați de Ministerul Dezvoltării.

Domnul primar: noi am fost obligați să mergem cu alte străzi pentru că am plecat de la ideea
că odată înaintate proiectele vechi, acestea vor fi finalizate și noi nu mai puteam reveni la străzile
care nu au fost făcute până acum.

Domnul Cernat Răzvan: se va aproba pachetul acesta de 20 de străzi într-o lună, două, după
aceea urmează perioada de licitație care ca și termen de achiziție este de minim 45 de zile, dacă mai
sunt și contestații ne ducem până în toamnă. Acum, din informațiile de la minister, au spus că sunt
bani pentru străzi, după ce ne opriseră finanțarea în septembrie. Noi am lucrat din bugetul local de
12 miliarde și în decembrie am luat banii, cu toate că în septembrie aveam adresă că s-a oprit
finanțarea pe H.G. nr. 28/2008 pe acest proiect, s-a revenit și acum ne-au anunțat să dăm drumul la
lucrări pentru că sunt bani. Problema este că întâi executăm lucrările, deci firma care a câștigat
licitația, asta este strategia ministerului, întâi executăm lucrările și după aceea mergem cu situațiile
la verificat iar banii vin după ce sunt lucrările executate.

Domnul primar: și noi ne asumăm un risc aici în sensul că se întâmplă, să zicem tot ipotetic,
cel mai rău lucru care se poate întâmpla, lucrările sunt făcute, ministerul să nu mai dea banii, așa
cum a propus și atunci noi suntem obligați să plătim din bugetul local pentru că oamenii și-au făcut
treaba, eu sper să nu se întâmple acest lucru și mizăm pe aceste proiecte, ministerul se va ține de
cuvânt și vor finaliza și proiecte vechi și proiecte noi.

Domnul Cernat Răzvan: în lista de investiții care va fi aprobată odată cu bugetul local avem
în plan să prindem bani și pentru finanțare aici, în cazul în care mai există o necorelare cu
ministerul să putem să lucrăm și să îi luăm ulterior de la minister.

Domnul primar: și untr-un fel și în altul, sunt lucruri făcute pentru comunitate, noi o să
milităm încât să putem să luăm acești bani pentru a putea face alte lucruri cu banii din buget.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
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5.Proiect de hotărâre nr. 48/09.03.2017 referitor la reactualizarea indicatorilor tehnico-
economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «EXTINDERE ȘI REABILITARE STRADA
VALTER MĂRĂCINEANU, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚÚL OLT», este prezentat de
domnul Cernat Răzvan.

Domnul primar: am fost săptămâna trecută la minister și am discutat problema aceasta, este
un proiect extrem de important pentru că efectiv dăm o soluție pentru traficul greu chiar dacă este o
breșă în zona spre vest care deocamdată nu găsim soluții, însă centura de nord care merge de fapt
spre est până întâlnește centura cealaltă este foarte importantă că în felul acesta orice mașină mare
poate să meargă și spre București și spre Corabia și spre Craiova, este puțin ocolitoare dar ea dă o
soluție. Îmi pare rău că în acest proiect nu s-au făcut demersuri în anii trecuți încât să putem prinde
și pasarela care ar face trecerea între aceste două centuri, adică cu ajutorul acestei pasarele care a
fost începută de foarte mult timp îi dai o importanță foarte mare și zonei industriale. Sper să reușim
ceva anul acesta, ceva anul viitor, încât să facem legătura între aceste două centuri, este foarte
important să avem o pasarelă acolo.

Domnul Cernat Răzvan: mai avem un an și jumătate din contractul încheiat în 2015 pentru
finalizarea lucrărilor, dacă nu obținem avizul de la C.F.R. acești bani îi vom pierde cu siguranță.

Domnul primar: eu sper să obținem acest aviz pentru că dânșii au luat în considerare că mai
târziu nu știu peste cât timp, este vorba de zeci de ani, în măsura în care dânșii se extind cu rețeaua
de cale ferată. Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru, se punea problema de unghiul
care se va deschide pentru că vor fi trenuri de mare viteză. În apropiere la un kilometru este gara și
nu o să meargă trenurile cu așa o viteză încât să perturbe zona, tot ca să putem obține avizul.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.

Domnul primar: aș vrea să fac câteva completări la aceste proiecte și să dezbatem o
problemă de urgență maximă . Odată cu aceste proiecte legate de cartierul HCC mai ales, chiar și cel
de la gară, am luat în considerare ca acest proiect să se desfășoare astfel încât să existe și din punct
de vedere al traficului rutier posibilitatea parcării autoturismelor undeva în spate. Nu este normal să
fie parcate pe carosabil cum este acum în HCC unde s-au întâmplat și câteva accidente grave și
atunci noi vom veni cu acest proiect și vom face parcări în spatele blocurilor și vom obliga pe
oameni să le parcheze acolo, ca să rămână un bulevard. Avem câteva bulevarde în acest oraș și eu
consider că trebuie să le dăm importanța cuvenită. Adică vii de la gară pe o stradă largă iar apoi în
capăt unde încep blocurile se îngustează foarte mult, eu consider că acel bulevard să meargă până în
fața primăriei, este totuși o stradă importantă pentru orașul nostru. Am luat în considerare împreună
cu tehnicul și o să încercăm din bugetul propriu anul acesta să lărgim în stânga și în dreapta cât se
poate încât să dăm importanță acestui bulevard. La fel am considerat și pe A. Caracalla, de la
oglinzi și până la Esox sau ce mai este acolo este o stradă urâtă, își mai depozitează gunoaiele
oamenii, vom veni cu un covor asfaltic și cu trotuare astfel încât să-i dăm importanța unui bulevard.

La fel și în HCC, sunt cele 3 zone care o să le ajutăm, am discutat și cu cei de la Poliția
Rutieră și o să venim și cu câteva sensuri giratorii acolo unde este cazul, încât să putem circula cum
trebuie. Rugămintea mea și importanța cea mai mare pe care aș vrea s-o dăm, eu ca și primar și
dumneavoastră ca și consilieri este să discutăm puțin problema câinilor.

Eu consider că în momentul de față, putem considera câinii ca o situație de urgență, m-am
interesat, am luat informații de la spital, în acest moment sunt 10 persoane care sunt în tratament
pentru mușcătura de câine, aceasta se face în 5 reprize pe o durată de 30 de zile și costă aproape 700
RON, foarte mult, pierdem bani cu vaccinuri franțuzești. Asta rezultă din ce se înregistrează pentru
că atunci când câinele este sub supraveghere și îl știi, mai sunt alți 10 care sunt mușcați dar totuși
nu i se face tratamentul pentru că acest tratament se face atunci când nu cunoști câinele. Haideți să
găsim o soluție legală, s-a început la construcția acestui adăpost, dumneavoastră știți că în alte
ședințe s-a făcut Serviciul de ecarisaj, deci s-au început demersurile, numai că merge foarte greu,
ne-a blocat timpul rece, am reluat de câteva zile la construcție și o să o finalizăm, însă foarte mult
timp o să stăm și la autorizări. A fost domnul vice împreună cu Mugurel Cernat la un adăpost de
câini mare din țară pentru că nu ne-am putut ajuta cu Slatina și Corabia și am înțeles lucrul acesta.
Câinii au aproape aceleași drepturi ca și oamenii, se comportă ca și asociațiile pentru bătrâni, nu
poate să vină unul dacă nu pleacă unul, sunt niște reguli ale adăpostului și nu ai cum să faci. Deci
adăpostul nostru va fi gata în această primăvară dar noi avem nevoie urgentă acum și eu am asistat
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ieri chiar aici lângă primărie când veneau câțiva câini după o fetiță care venea de la școală . Prin
juriștii noștrii ne-am interesat, haideți să găsim o soluție să facem ceva, eu nu spun să-i omorâm,
sunt un iubitor de animale, însă au ajuns extrem de mulți și pot face rău. Ați văzut și pe la televizor
că s-au întâmplat în diverse orașe să se întâmple nenorociri și să încercăm să prevenim înt-un fel, pe
de altă parte cu ce au plecat de la acest adăpost, au spus că putem prelua 400 de câini, este bine și
așa, numai că nu putem încheia contract până nu aprobăm bugetul. Asta fiind o situație de urgență
pe care o percepe toată lumea că este o situație de urgență ce soluții ar fi încât să putem încheia
contractul mai repede, vreau să veniți și dumneavoastră cu soluții și în spiritul cetățenesc al
oamenilor, dacă și oamenii ar înțelege cumva să nu îi mai ajute, să nu îi mai hrănească sau să îi
alungăm din oraș într-un alt fel. E nu spun să îi omorâm, să găsim o soluție să-i înlăturăm pentru că
am ajuns să nu mai poți merge pe stradă sau să îți lași copilul să meargă la școală, este o mare
problemă.

Domnul secretar: legat de finanțare pentru că nu este aprobat bugetul, cred că este un
contract și ca orice contract poate fi negociat între părți și plata poate fi și ulterior, oricum bugetul
va trebui aprobat în 40 de zile. Prin clauzele din contract poate fi găsită o soluție între noi și firma
respectivă prin care plata să o facem după aprobarea bugetului, dacă se impune urgentarea prinderii
lor.

Domnul Jianu Silvestru: Curtea de Conturi când vine în control nu prea ține cont de această
oportunitate, vrea documente, iar noi cu acest ecarisaj am avut o speță care s-a terminat foarte rău
pentru salariații primăriei care au semnate documente și sunt convins că asta vor analiza prima dată.

Domnul primar: ai dreptate în ceea ce spui, însă eu consider că fiecare acolo unde ne
desfășurăm activitatea la locul de muncă trebuie să ne asumăm niște responsabilități, din greșeli se
învață, dar pe de altă parte tot ceea ce facem trebuie să aibă un suport legal . Eu am să-l sun astăzi pe
șeful de la Curtea de Conturi și am să-i explic această speță să vedem cum ne învață pentru că este o
situație de urgență. Mai durează până o vă avem bugetul, până încheiem contractul, până vin
oamenii, asta înseamnă să fie gata odată cu adăpostul nostru și atunci nu facem nimic.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: din fondul de rezervă care este la dispoziția
primarului nu poate fi folosit?

Domnul Jianu Silvestru: în fiecare an este o altă sumă și trebuie aprobat tot odată cu bugetul
și cu excedentul.

Domnul primar: îmi este teamă ca răspunsul Curții de Conturi să nu fie acela că nu dau
soluții, ei verifică.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: mai bine nu cerem acest aviz pentru că
cerâdu-l acceptați cele două variante, ei să spună da sau să spună nu, dacă spun nu au închis orice
portiță.

Domnul primar: și eu ca primar și dumneavoastră ca și consilieri avem o putere
administrativă în acest oraș, din moment ce considerăm că aceasta este o problemă de urgență.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnul consilier a zis bine din fondul
de rezervă, eu nu sunt specialist în buget, dar știu că se poate folosi execuția bugetară veche până la
o sumă din buget, nu știu cât la %, din bugetul de urgență sau la dispoziția domnului primar, să-l
folosim acum pentru a acoperi în primă fază acest contract cu centru de ecarisaj. Pentru că dacă noi
identificăm o portiță cât de mică în legislația accea trebuie folosită, pentru că portița este foarte
mică și problema este foarte mare. Și nu este numai problema dumneavoastră sau a noastră a
consilierilor, este a Caracalului.

Domnul primar: gândiți-vă ce înseamnă pentru un om care stă în Bold și lucrează spre
Monte Verde sau Agricol.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: spre deosebire de cetățenii din Caracal,
noi executivul suntem cei care trebuie să dăm soluții și dacă noi nu vom da o soluție cât mai urgentă
lăsând la o parte orice partizanat politic, trebuie să găsim o soluție care să fie în favoarea
cetățeanului.

Domnul primar: aceasta este rugămintea mea, să vorbim toți acceași limbă în ceea ce
privește acest lucru, eu consider că este cea mai gravă și cea mai importantă problemă a orașului în
momentul de față, aici este vorba de sănătatea omului, de lucruri care s-au întâmplat.

Domnul președinte de ședință: și firma respectivă nu vrea să încheiem un contract și cu plata
ulterior?
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Domnul primar: nu am întrebat.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan : contractul se pune pe SEAP, în momentul în care

ai contractat pe SEAP te întreabă Curtea de Conturi de unde ai avut banii.
Domnul Cernat Răzvan: se poate încheia, nu asta este problema, însă până să ajungem la

contract se face un referat de necesitate care trebuie aprobat de directorul economic cu capitol
trecut, cu banii prinși. Pentru proiectele pe care le-am supus acum dezbaterii, pe referatul de
necesitate este scris la capitol că plata se va face după aprobarea bugetului, dar aici era o necesitate
pentru că avem termenul de o lună de la publicarea bugetului în monitorul oficial. Cu câinii este o
problemă stringentă acum dar Curtea zice că ați avut anul trecut tot, de ce nu ați făcut-o?

Banii chiar dacă au rămas de anul trecut nu pot fi folosiți decât 1 pe 12 din valoarea
bugetului pe anul trecut doar pentru funcționare. Am încercat și anul trecut să încheiem acest
contract dar nefiind nicio societate găsită pe o distanță de 60 km, pentru această distanță condițiile
de transport ale câinilor sunt drastice. Dacă microbuzele cu cetățeni când depășești 60 km îi suie și
stau toți în picioare și nu există nicio problemă la câini nu există așa ceva, deci nu are curaj nimeni
să îl ducă, îi trebuie o mașină autorizată special și nu am găsit exact această mașină. Firma cu care
am discutat a încercat să facă o colaborare cu Corabia și să-i ducă aici până când ajung la cele 18
zile de eutanasiere. În 18 zile dacă nu se găsește nicio persoană pentru adopție se dă o decizie
pentru eutanasiere și aici ne-am blocat și anul trecut. Problema este că dacă îl prinde îi desființează
adăpostul, îi i-a autorizația, de accea nu riscă nimeni.

Domnul primar: eu aș vrea ca cetățenii să conștientizeze și să nu mai încurajeze acest lucru,
pe de o parte dânșii văd că ne confruntăm cu această problemă și nu cred că există vreun cetățean
care să-i convină acest lucru, mai sunt câțiva pe la parcările de la blocuri care consideră că le păzesc
mașinile, este incorect pentru că acești câini, atâta timp cât acești câini pot face rău unui copil nu
trebuie să circule liber pe străzi, pe de altă parte aș vrea ca cetățenii să înțeleagă prin discuțiile pe
care le avem noi aici că nu trebuie să-i ajute în niciun fel.

Domnul președinte de ședință: eu zic că s-a dat drumul la câini în această perioadă, au
apărut foarte mulți câini mari, care nu erau înainte.

Domnul primar: în acest moment este un dosar la poliție în care s-a găsit o mașină cu care s-
a adus niște câini din zona învecinată a orașului nostru, poliția își face treaba, în această iarnă mi s -a
părut că ne-am confruntat cu mai mulți câini decât erau altă dată și atunci ne-am interesat ce se
întâmplă și așa s-au găsit, este și un proces pe rol legat de acest lucru. Oamenii au spus că mai sunt
și aduși însă eu le-am cerut informații certe, acum cei care sunt prinși li s-a înregistrat și numărul de
la mașină, au dat declarații.

Doamna consilier Hoară Mădălina: problema cu grija pe care o acordă oamenii de la blocuri
și chiar de pe străzi pentru câinii vagabonzi poate fi privită și din alt punct de vedere. Nu cred că ne
putem imagina ce s-ar întâmpla dacă ar fi și flămânzi acești câini , oricum la toate locurile de
depozitare a gunoiului se suie în containere, dau jos plasele cu gunoi, le rup, le împrăștie, pe 10 – 20
m în jurul locurilor de depozitare a gunoiului sunt plase și mâncare și resturi. Vă dați seama dacă ar
fi și flămânzi ce ar păți copii noștrii? Deci sunt oameni adulți care sunt mușcați dar copii? Eu vă
spun că le-am cumpărat copiilor mei niște aparate cu sunete care îi gonesc pe câini, nu se mai
puteau duce la școală și stau foarte aproape de școală, le era teamă să iasă din scara blocului, deci
situația nu este gravă, este foarte gravă. Pe de altă parte, nu trebuie să privim numai din punctul de
vedere al banilor în primul rând noi trebuie să vedem situația cetățenilor, nu contează câți bani costă
aceste vaccinuri, contează că oamenii sunt traumatizați și fizic și psihic, că sunt obligați să meargă
la spital să facă aceste vaccinuri și să suporte toată situația, nici nu trebuie să vorbim despre cât
costă vaccinurile, într-adevăr este o problemă, sunt niște costuri care ar trebui evitate, dar înainte de
aceste noi trebuie să vedem situația oamenilor și a copiilor noștri, a noastră.

Domnul primar: de accea am zis să discutăm și să găsim soluții pentru această problemă, mă
gândeam că poate găsim soluții din punct de vedere financiar, să găsim o modalitate de a încheia cât
mai repede acest contract și să nu mai așteptăm bugetul, să demarăm acest contract chiar de luni.

Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă până la aprobarea bugetului funcționăm cu 1
pe 12 de anul trecut de ce nu încheiem acest contract pe o lună până aprobăm noul buget și atunci
vom avea bani. Dacă tot putem face contract cu această firmă, există premizele unei colaborări pe
termen lung, se mai justifică adăpostul nostru?
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Domnul primar: da, se justifică, pentru că la data când s-a vorbit cu persoanele respective
aveau 400 de locuri, iar ei spuneau că poate să ne ia câinii în funcție de locurile care le au acolo ,
gândiți-vă că poate nu mai pot deși eu consider că la nivelul orașului sunt mai mulți de 1000 de
câini și atunci adăpostul și serviciul de ecarisaj se justifică pentru că îi iei în momentul când apar 2,
5, 10 câini, după ce nu o să mai fie pe străzi ai unde să îi duci pentru că foarte greu i-a determinat pe
cei de la firma respectivă să ne preia. Ne-am dus în extrem puțin și am spus ce probleme avem și ei
atunci și-au făcut un calcul și au spus că pot lua până la 400 de câini.

Domnul consilier Conea Cristian Enache: atunci rămânem la prima soluție, facem un acord
cadru de plată succesivă pe lună de lună până la finalizarea adăpostului nostru.

Domnul primar: ar fi perfect, domnul secretar, domnul director economic, dacă găsim o
soluție să putem demara acest lucru, bineînțeles cu o discuție înainte cu administratorul de la acest
adăpost pentru că a fost singurul care ne-a întins o mână, suntem în relații bune și cu cei de la
Slatina și de la Corabia însă ne-au spus că nici ei nu au locuri pentru ai lor. Nu vreau să-i dau
numele, nu vreau să dau idei la alții, există un adăpost aprope cel mai mare din țară, este un adăpost
bine organizat.

Domnul Jianu Silvestru: vreau să vă reamintesc că anul trecut am prevăzut 160.000 lei într-
un capitol distinct, creat nou, se numesc alte acțiuni economice pentru această problemă, sumă care
va fi prevăzută și anul acesta în bugetul inițial.

Domnul primar: era vorba de 281 RON pentru un câine, când o să avem adăpostul nostru nu
o să plătim atât, dar la acel adăpost atât costă. O să încercăm această variantă, dacă putem, de a
încheia acest contract, o să vă ținem la curent, dar între timp dacă aflați și altfel, o a ltă modalitate,
vă rog să mă credeți că m-am gândit și la varianta de a face o discuție publică, pentru că sunt mulți
caracaleni interesați, într-un weekend, binevoitorii, voluntarii cei care vor să participe, luat din
centru punctul zero primăria și mers către fiecare ieșire din oraș încât să-i dăm puțin în fara orașului
pe câini. Ei probabil că o să vină înapoi, însă te gândești și altfel, că începe munca câmpului, ce se
întâmplă când se trezește omul muncindu-și terenul cu 50 de câini pe lângă el.

Domnul consilier Dinoiu Ion: eu înțeleg urgența, dar nici nu trebuie să expunem persoanele
care vor semna, de efectele unui control al Curții de Conturi. Argumentul va fi acela de ce nu ați
făcut anul trecut, de ce a apărut acum urgență?

Domnul primar: nu am mers pe varianta adăpostului de la Corabia, pentru că dânșii au făcut
niște greșeli acolo, e o altă procedură, mai simplă puțin.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CHIȚU GHEORGHE RĂDESCU VIOREL EMIL


