ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.03.2017 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 16 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi și lipsind din
motive obiective și Primarul municipiului Caracal.
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. 64/27.03.2017 în baza Dispoziţiei nr.
565/27.03.2017.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Chițu Gheorghe propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal de la ședința extraordinară convocată de
îndată din data de 10.03.2017 și procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2017.
Procesele-verbale au fost supuse la vot şi aprobate în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă citire ordinei de zi care a fost completată cu 2 proiecte de hotărâre,
fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei PRIU IOANA care aduce la cunoștința
consilierilor câteva aspecte legate de pășunatul din zona Celaru precum și celorlalți doi reprezentanți ai
asociațiilor agricole de pe raza municipiului Caracal.
Domnul secretar aduce la cunoștința consilierilor că au fost luate unele măsuri privind
șunatul
în acea zonă.
pă
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: acum 4 luni când am discutat de această
problemă și am luat noi la cunoștință de această problemă, eu de la acest microfon am prezumat că este
posibil ca cei care și-au instalat târlele să le fi instalat pe tereul proprietatea U.A.T. Caracal, acum
constat că este adevărat. Tot atunci ni s-a promis că se va rezolva problema, acum văd că mai dăm din
nou timp, dacă nu se vor supune vom amenda, de ce nu i-am amendat vineri? De ce nu i-am amendat
joi? Noi suntem autoritate și Consiliul local și Primăria, dacă nu suntem în stare să ne manifestăm
această autoritate să plecăm acasă. Ziceți că nu am anunțat Poliția, vă rog și cu votul dumneavoastră
domnule secretar să facem o înștiințare din partea Consiliului local către Poliția municipiului Caracal
și să rezolvăm această problemă, pentru că mai mult ca sigur s-a încălcat legea pășunatului, legea
proprietății, deja sunt niște infracțiuni, iar dacă noi întindem că să vedem .... haideți să uităm că vine
paștele și fiecare dintre noi avem nevoie de câte un miel, nu prezum nimic aici, dar haideți să facem
ordine și în acest sector pentru că pretindem prea mult .... cetățenii sunt nemulțumiți și pe bună
dreptate, eu am niște cunoștințe, câțiva colegi care au teren lângă cimitirul evreiesc și nu pot să îl dea
în arendă, nimeni nu îl ia în arendă pentru că nu se face nimic acolo pentru că se duc și pășunează cu
oile, deci proprietari de terenuri nu pot să îl dea în arendă pentru că nimeni nu vrea să îl lucreze pentru
că nu obțin nimic după el . Deci cetățenii au așteptări de la noi, haideți să le dovedim că le rezolvăm
problemele, vă propun domnilor să facem o înștiințare din partea Consiliului local dacă Primăria nu a
făcut, către Poliția Caracal cu această speță și să urmărim situația să vedem cum se rezolvă.
Preşedintele de şedinţă: încercăm să facem ceva privind înaintarea unei adrese către poliție.
Propunerea a primit acordul Consiliului local al municipiului Caracal.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 57/23.03.2017 referitor la aprobarea Programului de Îmbunătăţire a
Eficienţei Energetice al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel
Răzvan 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. 58/23.03.2017 referitor la darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de
4 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8,
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jud. Olt, Asociației „Fiii şi Prietenii Caracalului” este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel
Răzvan 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 16 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 59/23.03.2017 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei
totale de teren de 76 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 35A,
la E de Bl. 1AB, jud. Olt către ELLA – DAN S.R.L. prin administrator Chiosan Constantin Nicolae
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 16 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 60/23.03.2017 referitor la schimbarea destinației unui imobil
construcție și închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 3 ani a două spaţii, aflate în domeniul
public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, situate în
incinta Colegiului Agricol ”DIMITRIE PETRESCU” Caracal este prezentat de domnul consilier
Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
5.Proiect de hotărâre nr. 61/23.03.2017 referitor la modificarea şi completarea pozițiilor nr. 4,
nr. 7 și nr. 9 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local
al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Caracal este prezentat de doamna consilier Hoară Mădălina care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: la Liceul Tehnologic Constantin Filipescu rămân
domnii Prună Toma și Enache Constantin, la Colegiul Agricol Dimitrie Petrescu rămâne domnul
Bățăgui Răzvan și doamna Tomescu Niculina, la Colegiul Tehnic Matei Basarab rămâne domnul
Ionescu Dan Valentin și doamna Mușat Cornelia iar la Clubul Copiilor Marius Bunescu este înlocuit
reprezentantul PSD Nicolae Iulian Ninel cu reprezentanta PNL Pavel Elena.
Domnul secretar: având în vedere cele prezentate în plen, proiectul de hotărâre se modifică în
sensul modificării și poziției nr. 11 din anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
6.Proiect de hotărâre nr. 62/24.03.2017 referitor la prelungirea perioadei de aplicare a reducerii
cu 20% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața Agroalimentară și
Târgul Săptămânal prevăzută în ”Nota” din Anexa nr. 10 lit. A la H.C.L. nr. 08/31.01.2017 este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: aș vrea să îl întreb pe domnul director, să ne spună cele
154 de mese pe care le-ați achiziționat la piață din ce bani vor fi plătite?
Domnul director Topîrcean Bogdan: din banii primăriei.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: să ne spuneți și nouă eventual, ce vom face cu acea taxă
care ne-o percepe ISU, am înțeles că este vorba de 600 milioane de lei vechi?
Domnul director Topîrcean Bogdan: deocamdată nu știm exact cât va percepe ISU, vor trebui
demarate niște proceduri pentru obținerea autorizației, când vom afla o să vă informăm.
Domnul consilier Pavel Cristian: este prinsă aici în cheltuieli?
Domnul director Topîrcean Bogdan: nu este prinsă pentru că nu știm exact cât va fi, dar în
principiu sunt bani și pentru acea autorizație.
Domnul consilier Pavel Cristian: ideea este de coerență, domnul primar în decembrie ne spunea
că există o problemă la piață, chiar am procesul în față, după aceea în 31 ianuarie ni s-a înaintat un
proiect de hotărâre cu taxele la piață, după două luni de zile ni se aduce un proiect să reducem taxele la
piață, nici nu știi dacă datele sunt corecte, dacă ați spus că nu sunt prinse cheltuielile cu mesele, nu
sunt prinse cheltuieli cu avizele ISU, atunci de unde vă iese profit? Nu vedem aici o balanță, un bilanț,
cheltuielile acestea nu știm dacă sunt și ele deductibile unele dintre ele, problema să nu ne pomenim la
rectificarea următoare că mărim taxele, adică lipsa aceasta de coerență, sunt probleme la piață, vrem
taxele acestea, vrem să le reducem.
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Domnul secretar: așa cum am spus și în comisie aceste taxe care sunt percepute de la 1 ianuarie
2017 la piață, vor fi menținute și pentru anul 2018. La începutul săptămânii viitoare pe site-ul
Primăriei municipiului Caracal va fi pus acest proiect pentru transparență pentru că în ședința din
aprilie vom intra cu propunerea pentru impozitele și taxele locale pentru anul 2018 iar hotărârea cu
tarifele la piață și celelalte tarife și taxe percepute pentru diferite servicii va fi pusă pe site și așa cum
v-am spus în plenul comisiei ele sunt propuse la nivelul de la începutul anului, deci nu vor mai fi note
în subsolurile acestor anexe și vor fi reduse de la început cu 20%, tarifele la piață.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu : eu nu vreau să fiu înțeles greșit, pe mine mă bucură ideea
că piața este pe plus, din ce spuneți dumneavoastră este un lucru benefic, tocmai de aceea și spun,
presupun că de data aceasta am ajuns la o situație benefică și mă bucur că data trecută nu am luat o
decizie greșită pentru a desființa o personalitate juridică, dacă totul este ok, este îmbucurător faptul.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: acum 4 ani când am desființat direcția și am
înființat Serviciul Public de Interes Local în Regulamentul de Funcționare, la Surse de Fi națare a fost
trecut și a și rămas mijloace proprii și subvenții din cadrul primăriei, dacă vă uitați pe procesul verbal
de atunci, eu am propus un amendament să fie numai surse proprii de finanțare, prin votul consilierilor
de atunci a rămas și subvenția din cadrul primăriei, cred și acum că s-a greșit atunci și fiind un serviciu
public trebuia să meargă numai pe surse proprii. Acum spune domnul director că mesele vor fi plătite
de către primărie, nu de serviciu, e foarte bine și lucrul acesta. În altă ord ine de idei și eu mă bucur că
nu am luat o decizie greșită să desființăm serviciul care acum se dovedește că este profitabil.
Domnul director Topîrcean Bogdan: acest serviciu este profitabil de la 1 ianuarie, după ce s-au
mărit taxele cu 50% efectiv, dar în momentul de față este profitabil, dacă menținem nivelul actual al
taxelor.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: deci taxele actuale sunt taxele care s-au aprobat în
ianuarie, cu reducerea de 20%, prin aprobarea acestei hotărâri de astăzi rămân aceleași taxe până la
sfârșitul anului.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: este foarte bine, este o mână întinsă
comercianților și implicit și celor care cumpără.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre completate pe ordinea de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 63/24.03.2017 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.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 3 voturi împotrivă,
respectiv domnii consilieri Calciu Titi Horațiu, Popescu Luminița , Pavel Cristian.
2.Proiect de hotărâre nr. 67/30.03.2017 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 ca reprezentantul Consiliului local în Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV” să fie domnul inginer Vieza Sorin.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: nu o să fac o altă propunere, însă vă rog, cei
care aveți legătură cu domnul Ilin să îi spuneți că noi suntem în luna martie nu în luna aprilie.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 1
vot împotrivă.
7.Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: supun atenției dumneavoastră o adresă înaintată de Asociația Socio-Culturală
A-vis-60 România cu sediul în Caracal. Vă solicit un punct de vedere în acest sens privind procurarea
unui avion ieșit din funcțiune și acordarea denumirii unei aleei, aleea Aviat orilor sau Aurel Vlaicu sau
Henri Coandă.
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Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: solicitările cred că sunt destul de
pertinente și nici nu implică costuri, mai mult ca sigur, dacă se solicită un MIG dezafectat îl vom primi
prin transfer, nu v-a fi plătit, însă ce pot să vă spun este că specialitatea piloți militari este specialitatea
care a dat cele mai multe jertfe în această zonă, nu am contabilizat dar cred că sunt peste 10 piloți
militari după alte meleaguri care și-au dat suprema jertfă aici în zona noastră. Referitor la o alee care
să primească o denumire cred că s-ar putea identifica o alee care nu are societăți comerciale sau prea
multe case, care să nu implice și o modificare de domiciliu. Aș vrea să vă anunț, probabil o să ajungă
și la primărie, pe data de 04.05.2017 filiala ARPIA, filiala din Craiova, v-a expune în fața Teatrului,
replica avionului TRAIAN VUIA 1, care a fost expus la Paris în această primăvară și v -a veni și la
Caracal probabil 2 zile, sunteți foarte multe cadre didactice, probabil această acțiune se adresează
tuturor caracalenilor dar în special copiilor, tinerilor care își aleg această profesie și ar fi bine să ne
întâlnim. Deci susțin cererea de achiziționare a acestui avion mai mult ca sigur va fi gratuit și darea
denumirii unei aleei care să fie reprezentativ inclusiv un nume din cei care au căzut aici.
Doamna consilier Hoară Mădălina: ca să nu fie puse societăți comerciale sau persoane
particulare în situația de a schimba domiciliul, acte, aș propune denumirea unor alei din parc, nu cred
că toate aleile din parc au o denumire stabilită, în situația aceasta ar fi îndeplinite și doleanțele
asociației și nu ar periclita adresa nimănui.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

CHIȚU GHEORGHE

RĂDESCU VIOREL EMIL
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