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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 12.09.2017 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. 187/11.09.2017 în baza
Dispoziţiei nr. 1358/11.09.2017.

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, care a fost completată cu un proiect de hotărâre, fiind

supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1.Proiectul de hotărâre nr. 156/26.07.2017 referitor la aprobarea/avizarea documentelor
necesare derulării procedurilor de   licitație publică organizate în vederea atribuirii:

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a
deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe
raza județului Olt;

- Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a centrului de
management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și monitorizare a
depozitelor neconforme închise din județul Olt, este prezentat de domnul Cernat Răzvan.

Domnul Cernat Răzvan: pentru susținerea acestui proiect au fost invitați domnul Nețoiu –
directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO și domnul Doru Ion de la Consiliul
Județean Olt care s-a ocupat de managementul proiectului.

Domnul primar: aș vrea ca cetățenii orașului să înțeleagă că odată ce am intrat în U.E.
suntem obligați să respectăm niște norme iar aceste deșeuri trebuie să fie controlate, de aceea am
ajuns să adoptăm astfel de reguli pentru orașul nostru.

Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO: municipiul
Caracal împreună cu celelalte 111 localități din județul Olt în anul 2009 au participat la înființarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO privind sistemul de management al deșeurilor
din județul Olt. În acest interval s-a executat depozitul de la Bălteni, singurul care va fi autorizat și
funcțional de pe raza județului Olt, cele 4 stații de transfer Caracal, Corabia, Scornicești și Balș, în
fiecare localitate puncte de colectare, acele platforme, închiderea gropilor neconforme Corabia,
Drăgănești, Caracal, Scornicești, Balș, Slatina și acum am ajuns în punctul când trebuie să aprobăm
documentația privind cele două contracte. Proiectul a fost în valoare cu T.V.A. de 40 milioane de
euro pe principiul ”poluatorul plătește”. Concret la municipiul Caracal are 28.673 de locuitori,
10.350 de gospodării individuale, puncte de colectare 40 și 268 de containere din care: 33 hârtie, 66
plastic și metal, 33 sticlă și 136 reziduale. S-au făcut estimări pentru implementarea proiectului. Ca
frecvență de colectare în municipiul dumneavoastră: hârtie, plastic și metal – o dată pe săptămână,
sticlă și deșeuri menajere – de două ori pe săptămână. În municipiul Caracal s-au estimat
următoarele cantități: 4.614 tone/an reziduale și reciclabile:1224 tone/an. La încheierea contractului
cu operatorul care va fi adjudecat se trece cantitatea de gunoi colectată, cu cât se colectează mai
puțin cu atât se va plăti mai puțin. Asta a fost estimarea noastră. Modul de plată se stabilește:
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operatorul emite facturi vizate de A.D.I. OLT-ECO primăriei. Primăria după ce a primit factura ia
legătura cu A.D.I. OLT-ECO dacă a aprobat sau nu cantitatea băgată la plată de operator, în 10 zile
A.D.I. OLT-ECO verifică cantitatea, iar după 15 zile primăria trebuie să onoreze factura. Pentru
primele două luni ale contractului operatorul care se înscrie la licitație trebuie să aibă în cont 4
milioane 600, ca proiectul să funcționeze până începe derularea proiectului. Mâine la ora 11:00 este
A.G.A. unde se aprobă varianta finală a documentației pentru cele două proiecte, după ce se aprobă
cele două variante de contract urmează prezentare în S.E.A.P., licitații și derularea conform
procedurii. Din proiect ați beneficiat de închiderea gropii, stația de transfer și veți folosi depozitul
de la Bălteni.

Domnul consilier Pavel Cristian: la cartierele cu case nu se va mai colecta din pubelele de la
fiecare gospodărie?

Domnul primar: sunt mai multe categorii de deșeuri: cele menajere se colectează în mod
normal de la case cum se face și acum, numai că cele reciclabile se pun pe categorii pe platformele
care au fost amenajate deja.

Domnul Doru Ion - Consiliul Județean Olt: pe cele menajere se merge din poată în poartă,
iar pe cele reciclabile avem containere de 1,1m3 pe 3 culori: gri - menajere, galben – pet, metal,
verde – sticlă.

Domnul primar: poate este puțin mai complicat dar trebuiesc reciclate.
Domnul Doru Ion - Consiliul Județean Olt: este și o țintă pe proiect de atins, scad costurile

cu depozitarea .....
Domnul primar: noi o să pregătim oamenii să înțeleagă că în acest fel ajutăm și noi la

curățenia orașului.
Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO: depozitul

de la Bălteni este construit după ultimele reguli, cu stații de sortare, tratare, instalație de gaz, deci
efectiv în depozit merge ce a rămas după sortare.

Domnul primar: așa poate îi determinăm și noi pe oameni și inclusiv noi să fim mai
conștienți și mai responsabili de acest lucru. Noi să punem aceste containere și coșuri de gunoi încât
să menținem orașul curat.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: din ce am văzut în cele două proiecte cresc
atribuțiile administrației publice locale pentru că dacă se emite factura, se emite pe baza cântăririi
gunoiului deci nu se mai face estimare, iar primăria o să trebuiască să se organizeze pentru a se
ocupa și de treburile acestea, de instruirea celor care conduc gunoiul, sunt mai multe atribuții pentru
administrația publică locală. Referitor la pubelele de gunoi, de ce nu le pun, în proiecte sunt
prevăzute.

Domnul consilier Pavel Cristian: centrele de depozitare care au fost turnate?
Domnul primar: probabil că acolo vor fi cele reciclabile.
Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO: unitatea de

platformă înseamnă suprafața ocupată de o pubelă, pe o platformă sunt 6, autoritatea publică
stabilește cu operatorul câte din fiecare categorie se pun pe platformă, nu este o regulă, în funcție de
necesități.

Domnul președinte de ședință: trebuie scris de la cine se predă către cine preia? Așa cum
este formulat proiectul de hotărâre nu rezultă cine este predatorul.

Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO:
dumneavoastră vă referiți la cele actuale?

Domnul secretar: în contractul de delegare (A.D.P.P.) se precizează în mod expres că în
momentul în care acest proiect se pune în practică, acel contract încetează de drept. A.D.P.P. – ul
știe acest lucru. Noi am știut în momentul în care am delegat Serviciul de Salubritate la A.D.P.P. că
am aderat la acest proiect încă din anul 2009.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: nu am văzut în proiect ce se face cu deșeurile
electrocasnice și electronice?

Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO: periodic
când se organizează colectarea celor electrocasnice și electronice, populația va fi anunțată din timp
pentru scoaterea pe punctele de colectare și de acolo vor fi preluate de operator. Dar va fi o
frecvență foarte rară.
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Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: din ce cunosc eu în alte localități cu referire la
deșeurile electrocasnice se face o dată pe lună.

Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt -ECO: operatorul
este obligat să înștiințeze populația.

Domnul consilier Vîrban Titu: noi prin școli am făcut multe colectări și am chemat mașini
speciale ne-au și plătit, este o sumă simbolică per kilogram și am avut succes la copii.

Domnul consilier Chițu Gheorghe: apar niște prețuri pe persoană fizică care cresc?
Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO: 11 la ora

actuală, 11,7 în urban. Interesul este să scadă. Dacă se face o selectare corectă, fără vegetal, fără dus
la pubelă, cantitatea scade și indirect și prețul.

Domnul viceprimar: știm foarte bine că resturile vegetale operatorul nu îl ia, trebuie aparte.
Domnul Nețoiu – directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Olt-ECO: dacă

cantitatea este mai mică, valoarea pe care o plătește primăria devine mai mică.
Domnul Doru Ion - Consiliul Județean Olt: a fost o estimare ca să se poată stabili valoarea

contractului, dar în urma licitației se reglează iar taxa se va aproba în ședința de consiliu după o
dezbatere în funcție de valoarea contractului, în funcție de populație. Valoarea construcției nu s-a
luat în calcul la amortizare, a fost ajutor de stat, dar la sfârșitul proiectului trebuie să ajungă la 370
lei/tonă. În acest moment este 280 lei/tonă dar ea o să crească când se va termina proiectul trebuie
să se acopere cheltuiala integral ca și când depozitul ar fi fost plătit integral. Sunt două contracte,
unul pentru colectarea din tot județul, semnat de asociație în numele fiecărei localități și unul de
administrarea punctului de la Bălteni.

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

Se trece la discutarea ordinei de zi, completată cu un proiect de hotărâre.

1.Proiect de hotărâre nr. 190/11.09.2017 referitor la completarea prevederilor H.C.L.
Caracal nr. 39/07.04.2017 privind 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 secretar al municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil.

Domnul primar: avem un nemeritat grad IV la Spitalul Municipal Caracal, se face treabă la
acest spital, conducerea spitalului a mers la minister și am încercat ori să se facă un grad
intermediar între III și IV ori să fim clasificați la gradul III prin niște clauze.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: eu nu sunt specialist în domeniu dar întreb dacă se
îndeplinesc condițiile pentru a trece la gradul III?

Domnul primar: lucrurile de la bun început au fost știute, ca să putem ajunge la gradul III ne
trebuiau câteva lucruri: maternitate, psihiatrie. Pe de altă parte, nu ne-am dat seama să precizăm în
înscrisurile noastre că avem nevoie de aceste lucruri pentru a ajunge la gradul III. Eu m-aș bucura
ca Ministerul Sănătății să înțeleagă că în partea de sud a județului, spitalul nostru oferă aceste
servicii medicale și este nevoie de acest grad. Sigur că acest grad atrage după sine niște
responsabilități ale activității medicale iar eu consider că spitalul nostru poate să le facă.

Domnul consilier Pavel Cristian: ce presupune înființarea unei maternități?
Domnul primar: maternitate există și acum, este vorba de denumirea de neonatologie, dar sunt

niște norme care trebuiesc făcute, deja s-a luat în calcul acest lucru. Atât neonatologia cât și
psihiatria, se va lucra la acestea. În momentul accesării gradului III cazurile grave nu se vor mai
transfera la Craiova sau Slatina. Asta înseamnă un nivel mai mare de competență, de aparatură și
toate celelalte lucruri care decurg din acest grad.

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul primar: semaforul de la piață intră în avarie pentru că nu avem tensiune suficientă,

s-a pus un alt stâlp.
Domnul Cernat Răzvan: s-a transmis documentația la Electrica, trebuie să vină să monteze

contuarul.
Domnul primar: la rectificarea din octombrie dar și în bugetul de anul viitor, acolo unde se

pretează să facem sensuri giratorii pentru că nu au mentenanță.
Domnul consilier Conea Cristian Enache: am o întrebare legată de proiectul cu deșeurile,

dacă această asociație va prelua colectarea și la nivelul municipiului Caracal, înțeleg că va prelua și



4

oamenii de la A.D.P.P. care sunt pe salubritate acum sau își vor mai pierde dintre ei locurile de
muncă?

Domnul primar: nu știu dacă s-a vorbit despre acest lucru, dar sigur că nu o să vină cu
oamenii lor din altă zonă.

Domnul consilier Conea Cristian Enache: se vor face estimări, 10 vor pleca acasă și 5
rămân?

Domnul primar: nu știm, dar vom găsi și o rezolvare a acestor oameni care lucrează la
A.D.P.P., în mare parte eu cred că ei vor fi preluați, această preluare trebuie făcută pe competențe.
De acel tractor sper să scăpăm în această toamnă pentru că am luat în calcul să cumpărăm 2
tractoare și 2 imoburi ca să ne facem treaba cu banii noștri să nu mai fim nevoiți să plătim la alții, 2
tractoare cu 2 remorci cu pluguri.

Domnul președinte de ședință: am văzut reacții din zona de nord referitor la referendumul
nostru care nu sunt favorabile.

Domnul primar: este o reparație morală, noi altă dată ne-am numit județul Romanați. Nu se
schimbă numerele la mașini, la buletine, doar atunci când expiră.

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: reparație morală nu poate fi atâta timp cât reședința
rămâne tot la Slatina și apropo de neschimbatul buletinelor vă dau un exemplu de care s-ar putea să
ne lovim: dacă îmi expiră buletinul, clar îl schimb dar atunci nu va mai bate adresa din buletin cu
cea din permis și trebuie să schimb și permisul care este valabil.

Domnul primar: nu este așa.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: certificatul de înmatriculare și numerele

de înmatriculare la orice autovehicul nu au termen de expirare și nu cred că vor rămâne așa.
Domnul primar: dacă noi care suntem inima romanațiului nu susținem acest proiect atunci

cine să îl susțină?
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


