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ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.07.2017 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 nr. 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. 157/27.07.2017 în baza Dispoziţiei
nr. 998/27.07.2017.

Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan propunerea
fiind aprobată în unanimitate.

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
23.06.2017.

Procesul-verbal a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă: începem ședința de astăzi prin a da citire H.C.L. nr. 65/23.06.2017

referitoare la conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului OLIWER
DOBRE – CONSTANTIN, am primit un C.V. în care sunt spicuite câteva performanțe din toată
activitatea lui, începând de la 10 ani practică karate și până în ziua de astăzi nu a încetat să o facă, este
maestru al sportului, campion național, european și mondial, este foarte greu să spun ce nu este. Având
în vedere hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal și considerentele despre care am vorbit,
propun ca domnului OLIWER DOBRE să i se înmâneze diploma și titlul de cetățean de onoare al
municipiului Caracal.

Domnul OLIWER DOBRE: mulțumesc tuturor pentru această distincție.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1.Proiect de hotărâre nr. 139/19.07.2017 referitor la organizarea de manifestări cultural -
artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor
aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal, în limita bugetului alocat sau din încasările
realizate de către Centrul Cultural Municipal Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: doresc să se mai adauge un articol prin care să se
prevadă ca prevederile acestei hotărâri să se aplice numai în anul 2017.

Domnul primar: cel puțin de când suntem noi în acest mandat, am încurajat mai mult
manifestările la care nu s-au plătit bani și am pus decât bani la dispoziție, am suportat decât curentul.

Supus la vot, amendamentul propus de domnul consilier Ionescu Dan Valentin, acesta a fost
votat cu 18 voturi pentru.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

2.Proiect de hotărâre nr. 140/19.07.2017 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA CASEI MEMORIALE
IANCU JIANU, 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.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi.
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3.Proiect de hotărâre nr. 141/19.07.2017 referitor la revocarea H.C.L. Caracal nr.
32/31.03.2017 cu privire la schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitație
publică pe o perioadă de 3 ani a două spații, aflate în domeniul public al municipiului Caracal și
administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol
,,DIMITRIE PETRESCU” Caracal este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

4.Proiect de hotărâre nr. 142/19.07.2017 referitor la includerea unor suprafețe de teren situate
în intravilanul municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Caracal 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 cu 18 voturi pentru.

5.Proiect de hotărâre nr. 143/19.07.2017 referitor la completarea inventarului unor bunuri
ce aparţin domeniului public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal,
salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului domeniului public şi privat, aprobat
prin H.C.L. Caracal nr. 107/28.07.2014 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 cu 18 voturi pentru.

6.Proiect de hotărâre nr. 144/19.07.2017 referitor la încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din
intravilanul municipiului Caracal situate pe strada Carpenului şi strada Paltinului 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 cu 18 voturi pentru.

7.Proiect de hotărâre nr. 145/19.07.2017 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție
în suprafață de 21,75 mp și teren intravilan în suprafață de 1818 mp, situate în municipiul Caracal, str.
Silozului nr. 22, jud. Olt este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Popescu Dan: care este corespondența din raportul de specialitate pentru că în
raport se face referire la o suprafață de 1884 iar aici se face referire la 1818, care este raportul de
corespondență?

Domnul consilier Cernat Costin Șerban: comisia care a făcut raportul să vă răspundă.
Domnul secretar: în raport suprafața de 1884 este a Oficiului Fitosanitar iar 1818 este a noastră.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

8.Proiect de hotărâre nr. 146/19.07.2017 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L.
Caracal nr.70/23.06.2017 privind stabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile
aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul nu a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

9.Proiect de hotărâre nr. 147/19.07.2017 referitor la modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Caracal
nr. 50/27.04.2017 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului
Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003 este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că
proiectul nu a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul secretar: aș vrea să fac o precizare în sensul că va fi modificarea anexei și nu anexei nr.
1, vom elimina acel 1 pentru că anexa nu are număr.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

10.Proiect de hotărâre nr. 148/19.07.2017 referitor la includerea unor imobile în domeniul
privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal este
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prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul nu a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

11.Proiect de hotărâre nr. 150/19.07.2017 referitor la asigurarea fondurilor necesare derulării
activităților pentru implementarea proiectului ”Sprijin Pregătitor pentru elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Caracal” este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul nu a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul consilier Popescu Dan: din acest raport de specialitate nu se prea înțelege exact pentru
ce trebuie dați acești bani și care ar fi baza legală și de ce ar trebui pentru că se dau înainte de a se
obține finanțarea, sunt eligibili, sunt rambursabili , îi mai luăm sau nu, îi luăm din proiect după aceea?

Domnul director Tudor Cătălin: exact așa cum a precizat și domnul consilier Ștefănescu , această
sumă de bani va rămâne în contul asociației, sunt cheltuieli de circulație, să spunem, până la obținerea
integrală a sumei de 50.000 de euro pentru proiectul Sprijin Pregătitor pentru elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Caracal. Această sumă este necesară pentru că există
anumite cheltuieli care vor fi avansate de către asociație până la primirea sumelor de la Ministerul
Dezvoltării.

Domnul consilier Popescu Dan: există o bază legală, și dacă da, care este aceasta, sunt prinși
undeva sau numai în statutul asociație scrie?

Domnul director Tudor Cătălin: da, există, scrie și în statut și în Legea nr. 273/2006, am făcut
precizarea și în raportul de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru și o abținere (domnul
Popescu Dan).

12.Proiect de hotărâre nr. 149/19.07.2017 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017 este prezentat de domnul consilier Ionescu
Dan Valentin care arată că proiectul nu a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

13.Proiect de hotărâre nr. 151/19.07.2017 referitor la stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din
Primăria municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului
Caracal este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.

Domnul secretar: aș dori să fac două mențiuni, în ședința de comisie nu s-au reținut în rapoartele
aviz însă votul a fost dat pe anexele modificate, în sensul că, față de anexele pe care le-ați primit
dumneavoastră prima dată, la funcțiile de conducere din anexa nr. 1 la funcționarii publici și personalul
contractual dispar gradațiile și rămâne doar gradația nr. 5 ca și salariu de bază, au fost modificări în
ceea ce privește salarizarea personalului contractual cu 0,25 de la funcțiile pe studii de scurtă durată în
sus, aceste modificări nu au fost transmise în raportul aviz, ceea ce am precizat eu acum va fi reținut în
procesul verbal al ședinței.

Domnul primar: noi am fost de acord și am discutat și cu sindicatele, apropo de acest lucru, însă
oamenii aș vrea să înțeleagă că este o mică creștere salarială dar mi-aș dori să devenim și mai
responsabili pentru funcțiile pe care le ocupăm. Mereu se invocă că salarizarea nu este una în regulă,
poate că este adevărat dar eu mi-aș dori să devenim și mai responsabili , fiecare pentru funcția pe care o
are. Am discutat cu sindicatele ne-am pus de acord, sper să începem bine.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: sper să mi se răspundă, dacă cineva deține
datele, cu cât crește fondul de salarii pe luna august vis-a-vis de fondul de salarii pe luna iulie?

Domnul primar: se încadrează în buget, asta a fost condiția de bază când s-a plecat la negociere
cu sindicatele, trebuie să recunoaștem că salariile erau foarte mici, cred că este corectă această mărire.

Domnul consilier Chițu Gheorghe: bugetul local a avut disponibil pe un an de zile și s-au împărțit
la 5 luni, nu văd la anul cum se va susține, ori apar reduceri ori alocația bugetară va fi mai mare.

Domnul primar: grija noastră, a fost să nu încercăm să ocupăm posturile la maxim și oamenii pe
care îi avem, de aceea nu ne-am grăbit nici cu organigrama pentru că unii ne-au blamat, cu noua
organigramă probabil o să mai apară niște funcții, am încercat cu mai puțini oameni să facem o treabă
bună, dacă legea permite și spune că este corect așa, eu nu cred că un om care are studii superioare este
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corect să plece acasă după o lună de zile cu 1.100 lei iar cel fără studii cu 800 lei. Eu am crezut foarte
tare în salarizarea unică și sper ca până la urmă să regleze foarte corect nivelul de studii.

Domnul consilier Popescu Dan: cred că această discordanță sau această discrepanță a apărut
odată cu creșterea salariului minim care oricum va mai crește și automat va trebui echivalat.

Domnul primar: noi aici la primărie și împreună cu dumneavoastră o să ne sfătuim, sperăm cu
mai puțini oameni să facem treaba de care are nevoie orașul.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

14.Proiect de hotărâre nr. 152/20.07.2017 referitor la modificarea și completarea prevederilor
art. 59 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal
aprobat prin H.C.L. nr. 08/25.07.2016 este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care
arată că proiectul nu a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.

Domnul secretar: și la acest proiect aș dori să fac o precizare pentru că nu s-a reținut în raportul
aviz, în comisie au fost discuții pe marginea structurii articolului și varianta finală a fost următoarea:
”Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate consilierul primește o
indemnizație maximă lunară în cuantum de 10% din indemnizația lunară a Primarului municipiului
Caracal și în condițiile prevăzute de lege”.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: trebuie să reținem că de fapt este o reducere
a indemnizațiilor consilierilor pentru că vechia lege prevedea 15% iar actuala lege prevede 10%.

Domnul primar: însă a crescut salariul primarului și procentul este mai mare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

15.Proiect de hotărâre nr. 155/26.07.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Reabilitare, modernizare și înființare secție de psihiatrie a Spitalului  Municipal Caracal" este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul nu a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.

Domnul primar: când s-a pornit la acest proiect s-a luat în calcul faptul că vrem ca și spitalul
nostru să aibă un alt grad superior decât cel care îl are acum, este un nemeritat grad IV, ca și spitalul
din Corabia și din Balș, la spitalul nostru se fac lucruri bune și trebuie făcut ceva pentru a avea acest
grad III. Este un drum lung și anevoios dar eu sper să reușim, este vorba de un compartiment de
psihiatrie și nu de o secție pentru că secția începe de la 25 de paturi, o să fie 10-15 paturi, iar clădirea
trebuie să fie reabilitată, de acceea vă rog să fiți de acord cu acest lucru, eu spun că orice investiție în
domeniul sănătății și al învățământului este binevenită.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.

16 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: prezintă o adresă venită din partea Direcției de Sănătate Publică a județului

Olt referitor la apa de la șipotele din municipiul Caracal care nu este potabilă.
Preşedintele de şedinţă: vreau să mulțumesc primarului și viceprimarului pentru sprijinul

necondiționat pe care mi l-au acordat și mai ales pentru încredere și dumneavoastră în mod deosebit
consilierilor, sâmbătă am încheiat Simpozionul de artă plastică Tabăra de creație Romanați 571 la care
au participat artiști plastici din București, Vîlcea, Craiova. După opinia celor prezenți și regret că nu ați
fost prezenți, lucrările donate sunt de o reală valoare iar tabăra s -a bucurat de un succes binemeritat.
Urmează să apară pagina acestei tabere pe internet, o puteți accesa.

Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae : după ce s-a terminat examenul de
bacalaureat, decidenții de la Ministerul Învățământului au ieșit și au spus că probabil metodologia de
examinare la bacalaureat se va schimba și se vor da diferențiat. Eu am ridicat această problemă și în
mandatul trecut, o ridic și acum, cred că este necesar la nivelul Caracalului să constituim la 1 sau 2
licee clase vocaționale, la Slatina avem un liceu vocațional și câteva clase vocaționale, la Balș există
clase vocaționale. Noi avem un grup sportiv școlar cu 4 grupe cu ceva performanțe, nu este normal ca
cei care fac performanțe sportive să dea examenul de bacalaureat în aceleași condiții cu cei care merg
zi de zi la școală. Avem aici pe domnul consilier Toma Prună și ar putea să ne ajute, nu cred că nu se
poate, din moment ce la Slatina și la Balș s-a putut poate identificăm și noi o situație care să ne
permită. Locuiesc pe o stradă pe care s-a început reabilitarea, pe str. Andrei Șaguna, prima escavare s-a
făcut acum 4 săptămâni s-a lucrat consistent în prima săptămână, de săptămâna trecută și până astăzi
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mai vin 2 muncitori cu 2 lopeți și decât se plimbă pe acolo pe stradă, este disconfort, este praf, tot ce
este negativ și asupra dumneavoastră se repercutează domnule primar și domnule viceprimar.
Societatea care a câștigat licitația a trecut și o fișă cu necesarul de mijloace tehnice, mijloace pe care le
pune la dispoziție, dacă facem o comisie acum și mergem pe cele 2 sau 3 șantiere nu știu câte sunt în
lucru la acest moment în Caracal, nu vom găsi nici jumătate din utilajele pe care a promis că le va
aduce pe Caracal.

Domnul primar: aveți dreptate în ceea ce spuneți și noi ne-am dori ca lucrurile să se desfășoare
cu rapiditate, am luat legătura cu firma, ei au motivat că sunt oamenii în concediu și nu pot asigura în
această perioadă însă începând de la întâi se va rezolva, aceelași lucru este și pe str. Ion Mincu.

Domnul viceprimar: la ceea ce ați spus dumneavoastră, am discutat această problemă în
comisii, am fost pe teren, într-adevăr sunt probleme la partea de racorduri la canal, pentru că sunt
săpate de câțiva ani 15-20, la o adâncime foarte mică, îi așteaptă pe cei de la compania de apă să ia o
hotărâre ce vor face cu aceste branșamente.

Domnul primar: vedeți ce se întâmplă când s-au făcut lucrări în zeci de ani în urmă când nu s-a
respectat procedura corectă? Mai târziu apar alte probleme și o să mai avem în continuare, mai ales în
proiectele cu C.A.O.

Domnul viceprimar: mai este una, am vorbit cu reprezentanții firmei, au spus că așteaptă
rezultatele de la patul de fundare pentru că se fac niște grade de compactare, așteaptă rezultatele de la
laboratoare.

Domnul consilier Pavel Cristian: aș vrea să trag un semnal de alarmă asupra situației financiare
de la A.D.P.P. Caracal, presupun că știți situația, am un raport din partea economistului Vasile
Mădălin unde spune că în 2016 societatea a înregistrat o pierdere de 4.130 miliarde lei vechi și au
datorii de 30 miliarde vechi, după 2 ani de funcționare aproape au ajuns IGO, cred că ar trebui o
comisie, dumneavoastră să desemnați ceva, acolo este o gaură neagră deja de acum.

Domnul primar: vedem ce putem face acolo și o discuție cu ei ar fi binevenită, să vedem ce se
întâmplă.

Vreau să informez cetățenii orașului și pe dumneavoastră, chiar de dimineață am primit ok-ul
de la firma care se ocupă de restaurarea, consolidarea echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil
Carianopol, am reușit să prindem acest proiect, este vorba de un proiect de 102 miliarde lei și sper să
înceapă cât mai curând întru-cât este unul din primele proiecte pe care le-am avut. Au început lucrările
la creșa din fondurile americane cât și o parcare, atât românii cât și cei din baza militară pot să își ducă
copii la creșă. S-au început lucrările și pe str. Dragoș Vodă, este un bloc A.N.L. cu 54 de locuințe, sper
să dea valoare cartierului, îmi pare rău că nu am reușit să obținem fonduri guvernamentale pentru
cartierul H.C.C., era prioritatea noastră, s-a reușit deocamdată cartierul Gară cu o valoare mai mică,
noi ne-am fi dorit să fie H.C.C. –ul pentru că este un cartier foarte mare și cu o valoare destul de mare
sper să găsim soluții.

Vom continua într-un ritm mai susținut asfaltarea altor străzi și a trotuarelor care au rămas
neasfaltate pentru toate acestea primarul și viceprimarul au mers la ministere acolo s-a făcut loby
pentru orașul nostru, cu implicarea consilierilor locali, senatorilor și deputaților am reușit să mai
obținem ceva pentru orașul nostru, nu este deloc ușor, oamenii își pun speranța într-un nou primar în
noii consilieri care vin în noul mandat, însă lucrurile din păcate se fac cu oarecare întârziere.

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: este de apreciat ceea ce s-a făcut până acum referitor la
începerea construcțiilor, se ridică totuși o altă problemă în H.C.C., eu fiind din acea zonă mă întâlnesc
cu oamenii și trag un semnal de alarmă, mai ales că lumea are acum acces la toate informațiile și au
văzut că s-au obținut banii pentru cartierul Gară, se cere totuși din partea noastră să facem un efort
pentru reabilitarea trotuarelor de pe Calea București, nu se mai poate circula nici măcar cu un cărucior
cu copilul.

Domnul primar: noi am luat această hotărâre de acum 2 săptămâni ar fi trebuit să înceapă
lucrările de o săptămână și nu s-au început, am considerat că este necesar lărgirea suprafeței de rulaj în
sensul că sunt acele rigole undeva la 70-80 cm și într-o parte și într-alta încât trotuarul să nu fie afectat,
apoi cum mutăm bordurile turnăm asfalt. A fost făcut rău, nu are același nivel, s-a intrat în stradă cu
intrările la diverse magazine, nu este în regulă, sunt lucruri care afectează foarte mult. Cartierul H.C.C.
chiar a fost și rămâne în continuare o prioritate pentru noi, acolo locuiesc foarte multi oameni, trebuie
reabilitat, încă mai așteptăm din fondurile guvernamentale pentru că este un proiect foarte mare, de
200 de miliarde lei, probabil am prins proiectul cu cartierul Gară pentru că sunt costurile mai mici,
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sper să putem face acest lucru dacă nu prin forțe proprii la anul o să începem reabilitarea cartierului
H.C.C..

Domnul viceprimar: fac o completare la ceea ce a zis domnul primar, chiar dacă cei de la
Ministerul Dezvoltării nu ne-au aprobat proiectul cu cartierul H.C.C. și cu celelalte 20 de străzi, în
acest moment se lucrează pe partea de mobilitate la proiectul cu mobilitate urbană, proiect care este
obligatoriu, depus concomitent cu proiectele de reabilitare a străzilor și cartierelor pentru a prinde linia
de finanțare pe partea de P.O.R., nu vom renunța, dacă nu vom primi finanțare de la Ministerul
Dezvoltării cu siguranță vom depune pe P.O.R. cum se deschide axa.

Domnul primar: oamenii trebuie să înțeleagă că este în grija noastră acest lucru dar pe de altă
parte îi mai rog, aș face un apel, poate nu este momentul acum, sunt câteva lucruri care nu au putut fi
rezolvate, cum ar fi problema câinilor, am o petiție, sunt un grup de oameni care au probleme cu câinii
chiar în cartierul H.C.C., vreau ca oamenii să înțeleagă și să nu le mai dea să mănânce, pentru că atâta
timp cât îi încurajează și îi țin pe lângă scări considerâțndu-i câinii dânșilor nu este în regulă, acest
lucru nu este legal, un câine nu poate fi ținut decât pe domeniul tău, pe proprietatea ta privată, într-o
curte sau într-un apartament. Am început să punem bănci prin cartiere, în H.C.C. avem deja câteva
bănci rupte, sparte, fac apel la cetățenii orașului, la tineri să le îngrijească, sunt de calitate și cred că a
fost o rea voință să rupi o bancă la câteva săptămâni după ce este montată. O să continuăm să mai
montăm și coșurile de gunoi.

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: tot referitor la cartierul H.C.C. avem o mare problemă
cu tomberoanele, zonele acelea unde se colectează gunoiul, cred că 80% din tomberoanele din H.C.C.
cele de tablă mă refer, au fundul spart și degeaba învățăm oamenii să pună gunoiul în tomberoane dacă
gunoiul curge.

Domnul primar: se vor achiziționa alte tomberoane de o capacitate mai mare.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dimulescu

Virgiliu Dan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI,

DIMULESCU VIRGILIU DAN RĂDESCU VIOREL EMIL


