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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 23.12.2019 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 17 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.  
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 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. 63857/18.12.2019 în baza Dispoziţiei nr. 952/18.12.2019. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Calciu Titi Horațiu propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
29.11.2019, acesta fiind votat în unanimitate. 

Preşedintele de şedinţă  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind 

aprobată cu 16 voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă: propun, mai întâi discutarea punctelor de pe completarea ordinei de zi. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
1. Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Trișculescu Daniel, membru 

A.L.D.E..  
Domnul secretar: prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 326/17.12.2019 s-a constatat 

încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Ionuț Marian și a declarat ca 
vacant locul acestuia. A.L.D.E. - Organizația Județeană Olt, comunică faptul că prin Hotărârea nr. 8 a 
Biroului Politic Teritorial îl desemnează pe domnul Trișculescu Daniel pentru funcția de consilier 
local. În acest sens rog Comisia de Validare să se retragă pentru a se întocmi procesul-verbal de 
validare. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: dă citire procesului - verbal de validare din 
data de 23.12.2019. 

Supusă la vot, validarea propunerii A.L.D.E. – Organizația Județeană Olt pentru funcția 
de consilier local a domnului Trișculescu Daniel, a fost aprobată cu 16 voturi pentru. 

 
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.06.2016, privind stabilirea şi 

organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.   
Supusă la vot, modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.06.2016, a 

fost aprobată cu 16 voturi pentru. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 240/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism 

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea realizării investiţiei „Construire locuințe colective mici 
P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”, generata de imobilul situat in str. Primăverii nr. 14, 
municipiul Caracal, județul Olt, initiata de SC ODEN PREMIUN PROPERTIES 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 17 voturi pentru. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării 
investiţiei „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”, generata de imobilul 
situat in str. Piața Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de domnul Ilin Petrisor 
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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 17 voturi pentru. 
 
          3.Proiect de hotărâre nr. 243/19.11.2019 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale 
pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2020 este prezentat de domnul 
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
 Domnul secretar: față de proiectul care v-a fost transmis s-au mai făcut câteva modificări la 
anexe în comisia de specialitate, este vorba de completarea anexei nr. 7 cu un tarif depozitare în incinta 
pieței a produselor agroalimentare, anexa nr. 10 va fi completată cu o taxă abonament de 5000 lei/lună 
și anexa nr. 13.2 va fi completată cu o taxă vizită Teatrul Național. 
 Domnul primar: oamenii trebuie să înțeleagă despre ce este vorba, poate nu am știut să facem 
aceste lucruri din 2016 dar eu cred că este bine să facem aici împreună cu toți consilierii niște 
proceduri exacte încât să nu se mai interpreteze că lucrurile sunt într-un fel sau altul.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 262/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada 
Carpaţi, nr. 116 și identificat prin prin C.F. nr. 53181, având număr cadastral 53181 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 17 voturi pentru. 
 

5.Proiect de hotărâre nr. 263/16.12.2019 referitor la aprobarea unui schimb de terenuri între 
Municipiul Caracal și domnul Ghercioiu Valentin Daniel și doamna Ghercioiu Otilia 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 17 voturi pentru. 
 

6.Proiect de hotărâre nr. 264/16.12.2019 referitor la aprobarea îndreptării erorilor materiale 
survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri 
ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt 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 17 voturi pentru. 
 

7.Proiect de hotărâre nr. 265/16.12.2019 referitor la aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce 
aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, 
identificat prin C.F. nr. 56971, având număr cadastral 56971 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 17 voturi pentru. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 266/16.12.2019 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 1 și 
anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia 
este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil 
în comisia de specialitate.  

Domnul secretar: față de proiectul inițial a mai intervenit o completare, Direcţia de Sănătate 
Publică Judeţeană Olt își înlocuiește atât membrul titular cât și membrul supleant. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

9.Proiect de hotărâre nr. 267/16.12.2019 referitor la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor 
imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea 
Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti 
Publice 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 17 voturi pentru. 
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10.Proiect de hotărâre nr. 268/16.12.2019 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 

de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate 
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social este prezentat 
de domnul consilier Nicolae Iulian Ninel care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

11.Proiect de hotărâre nr. 269/16.12.2019 referitor la acceptarea ofertei de donație depusă de 
domnul Bărbuș Teodor Dumitru, domiciliat în municipiul Caracal, strada Viilor, nr. 32, județul Olt, 
către Municipiul Caracal a unor bunuri imobile este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care 
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.  

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

12.Proiect de hotărâre nr. 270/16.12.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență 
Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal este 
prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.  

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

13.Proiect de hotărâre nr. 271/16.12.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr. 
62752/12.12.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 13,00 mp, situată în 
intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Caracal 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 17 voturi pentru. 
 

14.Proiect de hotărâre nr. 272/17.12.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general 
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier 
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.  

Domnul director Ionescu Adrian: față de proiectul care v-a fost transmis s-au mai făcut câteva 
completări la anexă datorită faptului că au mai venit bani. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

15.Proiect de hotărâre nr. 273/17.12.2019 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au 
acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal 
destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea 
cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu 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 4 abțineri 
(POPESCU LUMINIȚA, CALCIU HORAȚIU, PAVEL CRISTIAN, CHIȚU GHEORGHE) 

 
16.Proiect de hotărâre nr. 274/18.12.2019 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina 

Socială Caracal” este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate.  

Domnul primar: vreau ca cetățenii să înțeleagă ce vrem și ce este corect să se întâmple, Cantina 
socială funcționează de foarte mult timp, problema este că în fiecare an sunt pierderi foarte mari și nu 
este vorba de banii cheltuiți de fiecare persoană care beneficiază de acest serviciu este vorba de 
celelalte cheltuieli. Oamenii aceia în continuare vor mânca exact cum spune legea, pe 12 lei/zi, numai 
că vom găsi o altă formă împreună cu dumneavoastră, prin tichete de masă, alt serviciu de catering 
deci în continuare vor beneficia de masă însă nu prin cantină pentru că acolo se înregistrează pierderi 
foarte mari.  

Domnul președinte de ședință: trebuie să lămurim cetățenii, ce se va întâmpla cu angajații 
Cantinei sociale? 
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Domnul primar: 3 au ieșit la pensie, erau 7 angajați, mai rămân 4 și pe aceștia îi vom da către 
alte deconcentrate, ca și la piată, am preluat personalul. 

Domnul președinte de ședință: apropo de piață, am stabilit că o preluăm la primărie pentru o 
mai bună organizare și funcționare. Am înțeles că la ora actuală nu au pază? 

Domnul primar: este o altă discuție cu paza, faptul că au fost probleme la firma care asigura 
paza este treaba noastră cum ne vom organiza cât să asigurăm o pază acolo pentru că juridic nu am mai 
putut continua cu firma care asigura paza acolo.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

17 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: am de ridicat două probleme, prima pentru 

domnul secretar dacă s-a făcut cererea către C.A.O. și a doua problemă să mi se răspundă dacă se poate 
de ce nu reușim dacă se poate să avem aviz I.S.U. pentru piață? 

Domnul primar: și mie mi-a trebuit ceva timp ca să înțeleg de ce, vă spun în mare ce am înțeles 
eu. Probabil în momentul în care a fost acest nou proiect cu piața nu s-au respectat niște lucruri acolo, 
pe de altă parte a trebuit să facem niște modificări la piață și comercianții ar fi avut de suferit, am tot 
amânat acest lucru dar nu mai putem amâna pentru că trebuie să aibă autorizație, este în regulă. Au 
venit cei de la I.S.U. acum o lună de zile, am discutat cu ei ne-au spus clar ceea ce avem nevoie să 
facem și în primul trimestru din 2020 așa vom face cu riscul de a deranja unii comercianți pentru că 
oamenii nu au înțeles și ei și-au dorit ca piața să funcționeze după regulile care erau înainte. Nu se mai 
poate pentru că legislația s-a schimbat și trebuie să o și respectăm. Sunt atâtea locații ale primăriei 
unde noi trebuie să ne ocupăm de autorizarea I.S.U. care necesită niște investiții foarte mari. Cu ce 
bani vă întreb să facem acest lucru anul acesta când a trebuit să plătim și partea socială, apa pluvială, 
plus transportul deșeurilor. Noi am încercat să facem din toate câte ceva și în fiecare an am făcut. 
Oamenii trebuie să înțeleagă că o autorizare a pieței nu este vorba de o treabă de azi pe mâine, trebuie 
luate hotărâri apropo de niște amplasamente acolo și așa vom face ca să intrăm în normalitate. Am 
mizat foarte mult pe locația de sus de la semințe care se duce pe str. Mieilor, nu am reușit să facem 
nimic de aceea am lăsat să se desfășoare câteva activități în parcarea mare pentru ca oamenii să aibă 
aceste servicii și să își vândă marfa, eu sper să reușim totuși în 2020 ce nu am reușit în acești ani chiar 
și în administrare, noi am vrut ca acel teren să fie al primăriei și al consiliului local, poate a fost o 
greșeală, dacă mergeam doar pe administrare lucrurile erau mai simple. Nu vrem ca serviciile care se 
desfășoară în piață să fie pe străzi dar trebuie să ai și o locație, cea de pe str. Mieilor este foarte 
potrivită, nu este alta în jurul pieței. Sper să reușim să luăm în administrare o bucată de pământ în anul 
2020 ca toate activitățile să se desfășoare acolo, să fie un circuit. Eu spun că la piață s-au schimbat 
lucrurile, am vorbit cu șeful pieței și în zilele următoare se vor mai monta câteva camere de luat vederi 
mai performante, s-a spart de câteva ori piața în câțiva ani, eu sper ca hoții să fie descurajați de acest 
sistem video, noi încercăm să fie unul cât mai performant și să nu se mai întâmple. Paza este foarte 
importantă, asta înseamnă locuri de muncă numai că societatea cu care am avut contract a avut 
probleme juridice și nu am mai putut continua dar o să asigurăm. 

 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: întrebarea mea vrea să deschidă o discuție 
în sensul că știu foarte bine că cei care au gestionat sau care au administrat construcția pieței nu și-au 
făcut datoria, pentru că la momentul acesta dumneavoastră știți poate știu și o parte dintre consilieri noi 
nu avem un proces verbal de recepție la piață. 

Domnul primar: eu știu că este. 
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: știu că nu există documente pe vopseaua 

ignifugă, de aceea nu se poate obține avizul I.S.U., eu așa știu. 
 Domnul primar: eu știu că există aceste lucruri și a rămas numai să obținem această autorizare 

I.S.U., acolo este vorba de o bucățică de teren din jurul pieței, al acestei construcții noi și I.S.U. spune 
că nu permite cu o jumătate de metru de căile de acces încât să intre o mașină și este corect, dacă avem 
un incendiu în spatele pieței, mașina pompierilor să poată intra. Acolo a fost o discuție, noi ar trebui să 
mai luăm o jumătate de metru din scări, din ceva încât să creăm un circuit deschis împrejurul pieței, 
aici a fost problema și poate noi nu am știut să luăm o hotărâre.  

 Domnul consilier Cernat Șerban Costin: în legătură cu adresa făcuta de Asociația Cadrelor 
Militare în Rezervă și Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”/Filiala județului Olt ”General Gheorghe 
Argeșeanu” și Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii/Filiala Caracal, au făcut o 
solicitare către Consiliul local al municipiului Caracal și au nevoie de un acord de principiu în vederea 
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amplasării unui avion demilitarizat MIG 21 într-o locație care se va stabili ulterior și denumirea  unei 
străzi sau alei ”strada/aleea AVIATORILOR, pentru a demara această procedură au nevoie de un acord 
de principiu cu precizarea că acest lucru se va face pe cheltuiala cadrelor militare în rezervă și 
retragere care au activat în Baza Aeriană de la Deveselu.  

Domnul primar: au venit și la mine, eu mi-am dat acest acord de principiu pentru că este corect 
să fie așa, este onorant pentru orașul nostru să avem un astfel de avion pus undeva mai ales că unitatea 
de la Deveselu a deservit țara noastră mult timp și avem foarte multe cadre care au lucrat acolo. 

Domnul consilier Pavel Cristian: în fața cinematografului Central?  
 Domnul primar: acolo avem un proiect pe fonduri europene, dar vom găsi o locație cu 
certitudine. 

Domnul președinte de ședință: supune la vot acordul de principiu pentru amplasarea avionului 
MIG 21, acest acord fiind votat în unanimitate. 
 Domnul primar: vă transmit tututor un Crăciun Fericit, La mulți ani! 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Calciu Titi 
Horațiu declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
      CALCIU TITI HORAȚIU                                           RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 

 
 
 
 
 
 


