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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 28.02.2017 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 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.

Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea 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. 36/23.02.2017 în baza Dispoziţiei nr.
416/23.02.2017.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Cernat Costin Șerban propunerea fiind
aprobată în unanimitate.

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
31.01.2017.

Procesul-verbal a fost supus la  vot şi aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă 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.Proiect de hotărâre nr. 01/11.01.2017 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism:
Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei
de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat
de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei,
Reconstructiei, Grigore Alexandrescu 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 în unanimitate.

2.Proiect de hotărâre nr. 02/11.01.2017 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism:
Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str.
Pârâului nr. 32, municipiul Caracal, Judeţul Olt" generat de imobilul din strada Pârâului nr. 32 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 în unanimitate.

3.Proiect de hotărâre nr. 28/20.02.2017 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr.
28/19.02.2009 ce are ca obiect închiriere imobil cu destinația de birouri în suprafaţă de 147,72 mp, ce
aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Carpați nr. 2, jud. Olt este prezentat de
domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Prună Toma: vreau să fac un amendament la acest proiect ținând cont că
această locuință este prinsă ca monument istoric la nivelul municipiului Caracal, aș vrea să avem o
clauză astfel încât să se rezilieze contractul de închiriere atunci când acest monument istoric va fi prins
în reabilitare.

Domnul primar: și eu sunt de acord cu acest lucru și ori de câte ori avem o astfel de cladire care
poate fi supusă unui proiect de reabilitare mai ales pe fonduri europene să includem această clauză.

Domnul secretar: legat de amendamentul propus de domnul consilier, acesta va fi inclus în
contract sau în hotărâre?

Domnul consilier Prună Toma: și în contract și în hotărâre.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, a fost

aprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot nul.
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4.Proiect de hotărâre nr. 29/20.02.2017 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr.
1372/03.01.2007, pe o perioadă de 10 ani, încheiat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- Centrul Județean Olt este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Prună Toma: vreau să se introducă același amendament, fiind monument
istoric, și la acest proiect de hotărâre.

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, a fost aprobat
cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă .

5.Proiect de hotărâre nr. 30/20.02.2017 referitor la înlocuirea reprezentantului Consiliului Local
al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ROMANAŢI SERV” este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: propun pe domnul Radu Ilin să fie reprezentantul
Cosiliului local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: aș dori să fac și eu o remarcă la acest
proiect de hotărâre, indiferent pe cine numim, indiferent pe cine propunem să fie reprezentantul nostru
acolo, dacă se va merge pe aceeași regie ca și acum, noi să îl numim și dumnealui să nu mai știe de
noi, să nu vină să ne prezinte ce este acolo, inclusiv domnul Brînzan cred că trebuia să prezinte un
raport înainte să își dea demisia, o minimă decență, nu mai vorbim de rapoartele care trebuie să le
prezinte Consiliului local la 6 luni de zile și vă rugăm domnule secretar să ne faceți și nouă o situație și
să ne-o prezentați în ședința următoare cu toate persoanele care trebuie să prezinte raport în consiliul
local, nu persoanele, funcțiile respective.

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 5
voturi împotrivă.

6.Proiect de hotărâre nr. 31/20.02.2017 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la
nivelul municipiului Caracal pentru anul 2017 în vederea implementării prevederilor H.G. nr. 18/2015
privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților
romilor pentru perioada 2015-2020 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu și domnul consilier
Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

7.Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2017 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate
în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista
cu dosarele respinse în anul 2017 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: se observă în fiecare an că numărul celor de pe lista de
așteptare este în creștere și cu toate acestea avem două situații care sunt neclare, care vin din urmă. În
anul 2014 când I.G.O. a intrat în faliment administra 25 de locuințe și care în urma falimentului au
trecut de primărie, practic s-au prelungit contractele la cei care erau în locuințele respective, între
aceștia s-a strecurat și o persoană care nu a avut înainte contract, deci este vorba de domnul Fieraru
Sorinel Gigi care nu a fost pe nicio listă de priorități. Domnul primar de la vremea respectivă a dat o
dispoziție care nu a văzut-o nimeni și pe baza acesteia s-a făcut contractul de închiriere, ceea ce este
ilegal și rog să se analizeze această situație. A doua situație este cu un contract de închiriere pe numele
Belea Ionuț Andi care a apărut pe cap de listă la priorități și am înțeles că comisia care a stabilit
această listă nu a semnat în totalitate și vă rog să analizați și acest lucru pentru că sunt situații pe care
nu le putem tolera în continuare.

Domnul primar: nu știu de această situație, dar o să analizez.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: să analizați cele două situații și să ne comunicați la

următoarea ședință de consiliu.
Domnul primar: aș vrea să fac o completare și o fac mai mult pentru cetățenii orașului nostru care

urmăresc această ședință, aș vrea să înțeleagă că sunt anumite criterii făcute de legiuitor în ceea ce
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presupune punctajul acestor locuințe pe care noi îl respectăm , mă refer la primar, viceprimar și
consilierii în momentul în care aprobăm aceste liste, aș vrea să înțeleagă oamenii și să nu facă tot felul
de intervenții, este un punctaj care se acordă pe anumite criterii date de lege.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: mulțumesc domnului consilier Ionescu că a
adus în discuție acel contract pe care noi l-am prelungit domnului Fieraru pe inexistența unui alt
contract de închiriere, pe dovada că ar fi avut contract de închiriere și vă aduc aminte domnilor
consilieri care ați fost în mandatul celălalt, că ne-am războit puțin pe această hotărâre, vreo 3 luni de
zile, primarul venea, o punea pe ordinea de zi și retrăgea proiectul, într-adevăr la un moment dat a
apărut o decizie a primarului, mi s-a spus mie pentru că la acel moment eram singurul care ridicam
probleme, eu cu domnul Pavel că nu este în regulă să prelungim un contract care nu există, ni s-a adus
o decizie a domnului primar, iar dumneavoastră domnilor consilieri care acum spuneți și ridicați
această speță ați fost de acord cu acea hotărâre, iar câțiva am fost împotrivă sau ne-am abținut. Într-
adevăr domnul Fieraru, eu v-am spus aici în consiliu și martor stau procesele – verbale, că dumnealui
făcea renovări în acel apartament iar noi discutam aici dacă îi prelungim contractul sau nu,
dumneavoastră știați și acum veniți și spuneți că a făcut primarul fără să știm. Nu, dumneavoastră ați
știut, noi v-am adus la cunoștință, eu și domnul Pavel, pe dumneavoastră nu v -a interesat, aceasta este
problema cu acel contract care s-a prelungit domnului Fieraru. În antiteză, cu alți caracaleni care
probabil aveau dreptul să stea în acel apartament după Plopilor la parter.

Domnul consilier Pavel Cristian: același lucru vroiam să îl subliniez și eu, ipocrizia, adică să vii
acum să vorbești despre un contract pe care tu l-ai votat.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: la momentul respectiv, am în față procesul verbal de la
ședința respectivă, unde scrie la proiectul respectiv ”domnul consilier Bondrescu Ion Lucian dorește să
completeze proiectul de hotărâre pentru că s-a discutat de contractele de închiriere și pentru că mai
există o dispoziție a primarului care nu a fost pusă în aplicare atunci, dispoziție care a fost comunicată
prefecturii privindul pe domnul Fieraru Sorinel Gigi, dorește ca în expunerea de motive să fie inclus și
numărul dispoziției privind persoana sus menționată”, deci nu ați intervenit numai dumneavoastră a
intervenit și de la PSD domnul Bondrescu .

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnul consilier Bondrescu a intervenit să
luăm în discuție acea decizie pe care am afirmat și eu că a existat și nu am văzut-o.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

8.Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2017 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al
U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2016 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 în unanimitate.

9.Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2017 referitor la aprobarea solicitării transmiterii imobilelor
teren în suprafață de 1148,00 mp și construcții C2 în suprafață de 202 mp, C3 în suprafață de 84 mp,
C4 în suprafață de 26 mp și C5 în suprafață de 4 mp situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt
din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea
Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și
administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii și modernizării Pieței
municipale Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul primar: eu am dat o importanță deosebită acestui proiect și pentru că toți ne regăsim în
situația de a folosi piața orașului nostru, avem funcții, sunt trecătoare, însă piața, spitalul, școlile sunt
instituții de bază ale orașului nostru, ați văzut că este o foarte mare aglomerație în piață, deci nu este
normal în parcarea aceea mare dinspre fostul RENEL să se vândă tot felul de lucruri, nu este în regulă,
aceea a fost proiectată ca și parcare și atunci am gândit că există un singur mod de a ne extinde cu
piața în această zonă, este o curte neîngrijită, nefolosită și atunci o să rămână loc și pentru această
instituție cu o parcare, livadă ce au dânșii acolo, iar noi să putem folosi pentru că este în folosul tuturor
cetățenilor orașului nostru. Mi-aș dori să susțin acest proiect, eu sper să putem această treabă destul de
repede pentru că în vara aceasta vreau să trecem la reabilitarea acestui loc, este în interesul tuturor și o
să vedem ce o să facem ca și cale de acces pentru că trebuie să luăm în considerare și în cazul unui
incendiu, mașina pompierilor să poată intra să rezolve problema.
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Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: salut acest proiect nu numai prin prisma faptului că va fi
de utilitate maximă ci mă refer aici numai la faptul că scăpăm de mizeria din acea zonă și tot este util.

Domnul primar: altă locație în jurul pieței nu există.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu nu cunosc prea bine zona acolo, dar aș

întreba prin preluarea acestui spațiu devine accesibil și spațiul din spatele casei?
Domnul primar: desigur.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: este foarte bine.
Domnul primar: o să vedem cum o să facem, s-ar putea să existe încă o intrare după semințe,

astfel încât să fie o cale de acces atât pentru cei care aduc marfă cât și pentru pietoni.
Supus la vot, proiectul de hotărâre, a fost aprobat în unanimitate.

10.Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: ni s-a pus pe email la toți consilierii o adresă

din partea A.D.P.P. către Consiliul local al municipiului Caracal, am o curiozitate să o și citesc și am
constat că cineva își bate joc de noi. Dacă în titlu este adresată Consiliului local al municipiului
Caracal și dacă intrăm în profunzime și citim ni se adresează așa: ”însă conform dispozițiilor art. ....
instituția dumneavoastră în calitate de concedent avea obligația să solicite niște informații ......” la
pagina 3: ”temeiul dispozițiilor legal menționate a drepturilor și obligațiilor părților raportat la poziția
dumneavoastră, vă rugăm să ne comunicați documentul de hotărâre prin care a fost revocată hotărârea
numărul AGA”, ce cred eu, cred că această adresă a fost trimisă către ROMANAȚI SERV și la mișto
cineva ia schimbat titlul și a zis să le-o dăm și celorlalți. În ședința Comisiei Juridice, am solicitat
domnului secretar să îl convoace pe semnatarul acestei adrese la această ședință, să ne dea niște
explicații, pentru că domnilor s-ar putea să ne trezim peste un număr de ani cu o situație similară cu
I.G.O. Dacă noi nu ne vom exercita unele atribute de conducere și să vă reamintesc, conducerea are 5
atribute: prevederea, organizare, coordonarea, comanda și controlul, iar controlul este obligatoriu în
exercitarea unui act de conducere cu competență, dacă nu vom face acest control și la noi controlul
înseamnă să-i convocăm pe cei care sunt reprezentanții noștrii să ne răspundă la niște întrebări atunci
cănd apar acestea. L-ați convocat și nu a binevoit să vină pentru că dacă ar veni ar trebui să îi punem
niște întrebări. Dânsul nu a mai prezentat un raport de foarte mult timp, iar ultimul raport pe care ni l-a
prezentat a fost tot la mișto. Din informațiile pe care eu le am din zona fiscului este că acest A.D.P.P.
are datorii foarte mari la stat, nu știu dacă sunt și adevărate, să vină dânsul să ne spună, să ne scrie
negru pe alb, pentru că eu, vă aduc aminte că în iunie 2013, cei care erați în vechiul consiliu la I.G.O.
s-a făcut o infuzie de 143 miliarde de lei adică 3,2 milioane euro, este procesul-verbal, eu nu le-am
văzut, este declarația primarului în ședința consiliului iar toți ceilalți consilieri am fost de acord cu
acest proces-verbal. Deci asta se întâmpla în iunie 2013 și în iunie 2014 se declara falimentul acestei
societăți comerciale la care Consiliul local era majoritar. Asta ar fi o problemă cu acest A.D.P.P. și vă
solicit domnule secretar să îi mai faceți o solicitare scrisă pentru ședința următoare, să vină să ne
prezinte și un raport.

Altă problemă, am fost convocați foarte des și pe bună dreptate cred eu, în multe ședințe
extraordinare, atunci când sunt probleme care nu suportă amânare și vă aduc aminte că am fost
convocați într-o ședință extraordinară acum vreo 3 ani să aprobăm în regim de urgență un proiect de
hotărâre cu asocieri, cu niște fonduri transfrontaliere cu bulgarii prin care noi U.A.T. Caracal trebuia să
luăm un autocar și două freze de zăpadă, vă aduceți aminte domnule vice, nu mai știe nimeni ce s-a
întâmplat, frezele nu știu dacă au venit, dar nu le-am văzut pe străzi, ce s-a întâmplat cu acel proiect,
nu s-a mai depus, o fi luat tot urma acestui proiect pe care noi l-am aprobat acum câteva luni cel cu
grupurile defavorizate, în valoare de 600 și ceva de euro care am înțeles tot din zona primăriei că nu ar
mai fi fost depus cu toate că ......... .

Domnul viceprimar: este o aplicație MySMIS, se încarcă documentele de la un calculator nu
trebui să mai mergi la A.D.R. cu hârtiile să le depui și să îți facă procesul verbal de depunere, se
încarcă on-line, este un program de STS. În ceea ce privește proiectul pe care l-am aprobat, noi
aprobăm niște indicatori tehnico-economici, suntem de acord cu proiectul, faptul că el nu se realizează
sau nu primește finanțare chiar dacă noi nu am participat cu nicio sumă de bani, atâta timp cât nu
implică din penct de vedere al bugetului sume de bani, nu avem niciun fel de problemă, important este
că încercăm și de acum înainte cu siguranță vom încerca.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: este foarte bine domnule viceprimar, să
înțeleg că acest proiect cu grupele defavorizate a fost depus și va intra la eligibilitate?
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Domnul viceprimar: nu suntem singurii și Slatina și foarte multe municipii sunt în acceași
situație.

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: am înțeles, referitor la aceste proiecte, eu aș
vrea ca la câteva luni să vină cineva să ne informeze.

Domnul viceprimar: și noi așteptăm să ne informeze cei de sus pentru că de obicei printr-o hârtie
ne înștiințează că se deschide o măsură, avem o lună de zile să depunem proiecte, de exemplu astăzi se
deschide măsura pentru reabilitarea centrelor de zi, dacă nu avem un buget, pe ce să facem proiecte?

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: da, domnule vice, este în regulă, aveți
dreptate, probabil așa se și desfășoară, cel puțin pe acest domeniu sigur aveți știți mai multe decât
mine, eu vin și întreb, asta în ideea în care cei care ar trebui să ne anunțe nu vin să ne spună, să vină
domnul Toma la 3 luni, 4 luni, știți proiectul acela nu a fost eligibil, aici este problema. Și pentru că
am adus discuția despre mașinile de zăpadă, există în oraș o mare nemulțumire pentru modul cum s-a
executat deszăpezirea anul acesta, am înțeles din ce am citit în presă, că contractul a fost cu A.D.P.P.,
probabil un contract mai ieftin decât dacă îl făceam cu o altă firmă, dar să știți că și serviciul a lăsat de
dorit. De exemplu la mine pe stradă, nu vorbesc de altă stradă, la mine zăpada a luat-o cine a dat-o, și
probabil sunt multe străzi de genul acesta în Caracal.

Domnul primar: acea informare pe care a făcut-o A.D.P.P. – ul o văd ca un lucru vizibil, că este
o greșeală sau nu este bine ca oamenii să știe ce se întâmplă acolo, încerc să văd ca un lucru pozitiv
acest fapt, mai rău ar fi fost dacă ar fi ascuns aceste lucruri. Eu mi-am dorit și nu pot singur, împreună
cu dumneavoastră pentru că hotărârile le luăm împreună, în mandatul acesta de primar, viceprimar și
consilieri să schimbăm niște reguli care tot se îmtâmplă în orașul nostru de niște ani și vreau să vă
informez că pe lista noastră de investiții există utilaje de deszăpezire și sper că anul viitor vom face
deszăpezirea cu utilajele noastre, să nu mai dăm ocazia la interpretări și poate că oamenii aceștia care
au făcut deszăpezirea până acum poate nu și-au făcut treaba așa cum trebuie, conform așteptărilor
noastre, cu siguranță, eu mi-am dorit ca și primar să existe o deszăpezire încât oamenii să fie mulțumiți
însă și oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă în dreptul curții lor, ce înseamnă magazine și ei să
contribuie la lucrul acesta pentru că dacă se așteaptă ca primăria să facă totul nu o să se poată, nu că nu
ne dorim noi, eu sper din iarna viitoare să reușim să luăm aceste utilaje pe care ni le-am trecut în lista
de investiții și să încercăm altceva, pentru că oamenii au așteptări. Faptul că s-a votat bugetul destul de
târziu și ne-a întârziat și pe noi, nu am putut să derulăm diverse contracte.

În ceea ce privește problema câinilor, care este o mare problemă, eu consider că este cea mai
mare problemă a caracalenilor în momentul de față, începem să reluăm activitatea de construcție a
depozitului pentru câini, pentru că aproape de 1 decembrie s-a sistat, nu s-a mai lucrat din cauza
vremii, am discutat cu o firmă de ecarisaj care imediat cum avem bugetul aprobat putem face un
contract, în această perioadă nu s-a putut, o să avem probabil în luna martie o ședință extraordinară și
atunci vom vota bugetul și vom intra în normalitate, de accea îi înțeleg pe cetățeni și îi rog să mai aibă
puțină răbdare și pe mine mă deranjează acești câini comunitari, este o mare problemă pentru copii,
pentru cei care merg la serviciu, în tot timpul zilei. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că fără o legalitate
în spate nu putem face nimic și eu am crezut ca simplu cetățean înainte de a deveni primar, am crezut
că această problemă cu câini este o problemă minoră care este o chestie de voință, dar nu este așa,
oamenii și-au mai făcut și singuri dreptate și în media au apărut tot felul de comentarii și atunci trebuie
să respectăm legea, mai trebuie să așteptăm 2 săptămâni.

Domnul secretar: în legătura cu adresa A.D.P.P.-ului care va fost pusă la dispoziție, eu cred că
este o notă de transparență a conducerii, faptul că vi s-a pus la dispoziție, iar problema ridicată de
A.D.P.P. în fața dumneavoastră, a fost ridicată și în fața executivului, este o temă de studiu pentru
direcția juridică, pentru mine și încercăm să găsim o soluționare favorabilă în cât mai scurt timp,
eventual să luați o hotărâre împreună cu executivul vizavi de aceste probleme ridicatede A.D.P.P. chiar
dacă au dat copy-paste și adresa a fost trimisă în acceeași structură și către dumneavoastră.

Domnul consilier Dinoiu Ion: este o problemă așa cum spunea și colegul aproape de bătaie de
joc, cum să ceară el consiliului local să-i plătească paza? Consiliul local are buget? Este problema între
el și primărie și stă de ani de zile fără această plată, deci este problema A.D.P.P. –ului, iar tonul pe care
îl folosește acolo este chiar jignitor. Aș mai vrea să mai întreb domnule primar, ce șansă mai avem cu
Parcul Industrial Caracal?

Domnul primar: eu mizez foarte tare, pentru că toate au o legătură, nu este vorba că Parcul
Industrial începe de mâine, el există, însă dacă nu este racordat la câteva lucruri esențiale nimeni nu o
să vrea să investească în acest Parc Industrial, mizez pe faptul că, sper ca anul acesta, eu așa cred, sunt
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o persoană optimistă, dar centura de sud eu cred că cel târziu în luna aprilie sau mai va fi gata, pentru
că toate au o legătură, știți foarte bine că este vorba și de centura de nord a orașului și care o să facă
legătura cu centura de sud. În acel moment mă aștept să vină și investitori, că sunt de la noi din zonă,
că vin din altă parte, încât oamenii să aibă o siguranță a acestor locuri pentru că infrastructura rutieră
este foarte importantă pentru zona industrială, adică nu cred că vine un investitor din altă parte mai
ales din străinătate să investească foarte mult dacă nu există infrastructură. În primele 2 săptămâni de
mandat am hotărât să asfaltăm platoul din fața întreprinderii de vagoane și nu îmi pare rău, am făcut
foarte bine, au mai fost oameni răutăcioși care au făcut niște interpretăr i incorecte, promisiunile din
această zonă au fost că retehnologizează, că o să angajeze, au mai angajat ceva oameni, este o mână
întinsă pe care așa am putut la vremea respectivă să o facem către această întreprindere, la fel mă
aștept să fie și cu Parcul Industrial și cu zona industrială, are o maximă importanță zona industrială
pentru că asta înseamnă locuri de muncă, oameni care vin și își desfășoară activitatea și mizez pe acest
lucru, dar mi-e greu să cred că investește cineva până în momentul în care nu ai infrastructură în zonă?

Domnul consilier Dinoiu Ion: ce putem face să putem atrage investitori? Iar acel parc pe care l-
ați identificat ca spațiu, într-adevăr nu are utilități, vă aduc aminte că totuși era un spațiu în Caracal cu
toate utilitățile, asta este zona târgului, eu nu mai văd niciodată târg orășenesc în Caracal, acolo, de
genul celui de la Osica, este un spațiu care zace și are toate utilitățile.

Domnul primar: poate că aveți dreptate, poate cu timpul se va dezvolta și zona aceea, dar el a fost
identificat ca 12 ha în spatele unităților militare, eu îl văd mai eficient pe cel din zona unităților
militare pentru că o să aibă acces la centură și atunci e bine să dai către exterior.

Domnul consilier Dinoiu Ion: la târg nu era centura de sud?
Domnul viceprimar: acolo, faptul că s-au început deja să demareze lucrările pentru creșe, ne

gândim pe viitor împreună cu dumneavoastră să dezvoltăm un cartier de blocuri, A.N.L. pentru tineri,
e altceva, faptul că se lucrează și s-au demarat procedurile pentru obținerea avizelor de la Ministerul
Transporturilor respectiv de la C.F.R. că atât mai stăm, avem finanțarea, avem absolut tot la proiectul
cu mini centura. Într-adevăr acum 2 luni de zile au venit niște investitori care au fost conduși de către
domnul primar la fosta clădire a anvelopelor, ei căutau niște hale, noi le-am oferit teren din acest Parc
Industrial, iar faptul că nu există utilități așa cum ați spus și dumneavoastră, nu există centura aceasta
finalizată, eu sper că vor veni imediat după finalizarea centurei, doar un aviz ne mai trebuie.

Domnul primar: vă promit că în momentul în care o să vină investitorul o să discutăm toate
problemele împreună cu dumneavoastră pentru că mă gândesc și la locuri încât să existe impozite
foarte mici pentru oameni care vor să dezvolte afaceri în orașul nostru, facilitățile pe care să le
acordăm pe care le vom hotărâ împreună.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat
Costin Șerban declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CERNAT COSTIN ȘERBAN RĂDESCU VIOREL EMIL


