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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.03.2019 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 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. 16305/25.03.2019 în baza Dispoziţiei 
nr. 196/25.03.2019. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae 
propunerea fiind aprobată în unanimitate.  

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
28.02.2019 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 07.03.2019. 

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. 40/22.02.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a sălilor de sport din municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu 
Virgiliu Dan care arată că proiectul i s-au propus două amendamente și a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate.  

Domnul primar: am avut cheltuieli la sălile de sport din municipiu în valoare de 20 miliarde lei 
vechi anul trecut, iar cheltuielile cu întreținerea mult mai mari. De aceea am decis să facem acest 
regulament să mai reducem din pierderi. 

Domnul consilier Pavel Cristian: dacă acesta este scopul de a aduce venituri în plus este bine 
numai că în cadrul dezbaterilor în comisii am înțeles că sâmbăta și duminica este închisă școala pentru 
că așa dorește un anumit director de școală, să se traseze ca și cutumă încurajarea sportului, nu 
blocarea lui pentru că nu vrea unul sau altul. 

 Domnul primar: sunt de acord cu ceea ce spuneți și sper că vom găsi soluții și înțelegere la 
directorii de școli pentru că este o activitate destul de importantă pentru sănătate, s-a dovedit că este o 
materie la fel de importantă ca și celelalte materii.  

Supus la vot primul amendament, acesta a fost votat în unanimitate.  
Domnul primar: poate nu întotdeauna se găsesc cele mai bune soluții de la început, de aceea 

suntem aici să le discutăm. 
Domnul consilier Conea Cristian Enache: cluburile sportive dacă nu sunt afiliate nu pot 

funcționa? Dacă îndeplinesc toate criteriile juridice pentru a fi club sportiv, trebuie musai să fie afiliat 
la o federație să plătească o taxă care o plătesc oricum părinții din buzunar? Noi discutăm de mișcarea 
sportivă din oraș nu organizăm competiții recunoscute la nivel național sau mondial, sunt echipe de 
handbal, baschet în oraș care unele sunt afiliate, altele nu, de ce unele să primească și altele nu?  

Domnul președinte de ședință: acesta este un regulament cadru pe care îl votăm într-o formă 
acum și poate să i se aducă amendamente. Deci dumneavoastră vreți un amendament ca toate cluburile 
să fie tratate în mod egal.  

Domnul consilier Pavel Cristian: dacă domnii directori sau doamnele directoare care 
gestionează săli de sport pot să ne spună câte asociații pe care noi vrem să le suprimăm, au solicitat să 
folosească sala de sport? 

Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: cred că sunt două sau trei asociații care nu sunt 
afiliate, eu sunt de acord cu părerea domnului consilier Conea să le acordăm tuturor accesul la sală. 

Domnul viceprimar: aș vrea să întreb domnii directori pentru că sunt mai în temă și mai ales că 
sunt puși la punct cu consiliile de administrație, ce se întâmplă dacă asociația de părinți a elevilor din 
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școala respectivă vor să organizeze un eveniment în sala sportivă? Părerea mea este să lăsăm aceste 
lucruri pe seama consiliilor de administrație, ei vor hotărâ dacă se vor organiza sau nu. Dacă noi facem 
acest amendament poate să conteste oricine faptul că vor să organizeze un eveniment cultural într-o 
sală sportivă și se va lovi de acest amendament că nu este afiliată. 

Domnul consilier Vîrban Titu: evident că unui eveniment singular i se poate face loc, este 
vorba de cei care vin permanent.  

Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: asociația de părinți și elevii sunt partea școlii, ei fac 
parte din activitățile extrașcolare ale școlii și sunt stabilite de școală cu prioritate. Prioritate mai au în 
afară de elevii școlii, Clubul Sportiv Școlar, care este parte a sistemului de învățământ, după care vin 
cluburile afiliate sau neafiliate, dar prioritate are școala, urmează Clubul Sportiv Școlar, competițiile 
județene și naționale și după aceea cluburile sportive. Din punctul meu de vedere și eu aș vrea ca toate 
cluburile sportive care vor să își desfășoară activitatea și sunt înregistrați.   

Domnul consilier Cernat Costin Șerban: amendamentul făcut în comisie se referea la faptul că 
acelea care sunt asociate la federație au prioritate. Acestea au activitate permanentă.   

Supus la vot cel de-al doilea amendament, acesta a fost votat în unanimitate.  
Supus la vot, proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse, a fost aprobat cu 18 voturi 

pentru. 
 

  2.Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2019 referitor la modificarea calității postului de la poziția 
28 din statul de funcții al Primăriei municipiului Caracal, în sensul transformării din funcție 
contractuală de execuție în funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Statului de 
funcții al Primăriei municipiului 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 18 voturi pentru. 
 
 3.Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2019 referitor la transformarea unor posturi contractuale și 
modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 
105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” 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 18 voturi pentru. 
 

4.Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2019 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de până la 25.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de 
interes local este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Chițu Gheorghe: eu m-am abținut în comisie, prima dată am fost de acord cu 
proiectul, prin cuvântul intern am înțeles să ne împrumutăm din excedent și după aceea am înțeles că 
este vorba de același proiect care l-am votat atunci decât că avea o sumă mai mare. Eu tot nu am 
înțeles, în momentul când ai excedent și acest excedent îl păstrăm de câțiva ani, de ce nu îl putem 
folosi?  Sunt atâtea unități care au datorii din redevențe, nu ni s-a spus nici acum ce s-a recuperat din 
ele, ce se face? 

Domnul primar: s-a discutat mult pe acestă temă, chiar dacă am da timpul înapoi din 2016 nu 
am avut la momentul potrivit deja câștigate proiecte pe fonduri europene și 2 ani de zile așa am stat cu 
banii. Au stat banii blocați în bancă fără ca ei să fie cheltuiți. În acest moment sunt câteva proiecte 
importante iar modul în care noi facem cofinanțarea ne obligă să blocăm niște bani. De ce să blocăm 
niște bani din dezvoltarea orașului când poți să folosești acești bani luând de la bancă și plătești o 
dobândă decât pe o lună, două sau trei pentru că vin banii înapoi de la U.E. și atunci nu blochezi banii 
și poți să îți dezvolți orașul, s-a făcut o greșeală, așa am mers 2 ani de zile, bani care îi ții acolo 
degeaba. Acesta a fost raționamentul pentru care s-a făcut acest lucru. 

Domnul consilier Chițu Gheorghe: am înțeles asta, dar mă supără acest excedent pentru că l-am 
păstrat atâția ani și ce am făcut acum 2 ani cu 1 leu, acum nu mai facem aproape cu 2 lei. Se putea 
lucra cel puțin de o lună, nu se mișcă nimic, nici măcar la acea centură de nord. 

Domnul primar: ne-a deranjat pe toți faptul că bugetul anul acesta s-a votat foarte târziu, la 
Consiliul Județean se va vota pe 10 aprilie, asta înseamnă peste câteva zile la deconcentrate. Nimeni nu 
a luat în calcul aceste lucruri, nu poți să te apuci să faci lucruri atâta timp cât nu ai un buget aprobat, 
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avem multe proiecte, ne facem probleme acum că nu știu dacă avem timp până în toamnă când vine 
vremea rea să le finalizăm așa cum ne-am propus. 

Domnul viceprimar: bugetul în acest moment dacă nu este aprobat funcționează cu 1/2 , nu 
putem face nimic în momentul acesta. Bugetul este structurat pe două categorii: banii de la dezvoltare 
care vin din excedent și se folosesc pentru investiții și banii care vin de la funcționare și se cheltuie în 
cursul anului respectiv. Se pot face conform unor ordonanțe de guvern împrumuturi din excedentul 
anilor precedenți cu posibilitatea ca până la sfârșitul anului să fie puși înapoi. Teama a fost că la un 
moment dat dacă ne împrumutăm din acest excedent bugetar, faptul că salariile s-au mărit, exista riscul 
ca acei bani să nu fie puși la loc și să intrăm în anul acesta cu neplata salariilor. Banii din excedent se 
folosesc la investiții. 

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

5.Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2019 referitor la aprobarea încheierii unui contract de 
sponsorizare pentru produse în valoare totală de 12.078,5 lei propus de S.C. CERES COM S.R.L. este 
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

Domnul primar: vreau să-i mulțumesc pe această cale acestei societăți S.C. CERES COM 
S.R.L. care din când în când face sponsorizări către primărie. 

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

6.Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2019 referitor la acceptarea ofertei Direcției Silvice Olt - 
Ocolul Silvic Caracal constând în material lemnos în cantitate de 4m3, specia fag, sortiment lemn de 
foc 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 pentru. 
 

7.Proiect de hotărâre nr. 54/25.03.2019 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la 
nivelul municipiului Caracal pentru anul 2019 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea 
Grupului de Lucru Local este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Prună Toma: propun pe domnul Ionescu Dan Valentin. 
Domnul consilier Pavel Cristian: propun pe doamna consilier Popescu Luminița. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 8 voturi 

împotrivă. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 55/25.03.2019 referitor la completarea cu un reprezentant al 
Consiliului Local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică, din municipiul Caracal, care școlarizează în învățământul 
profesional și tehnic, inclusiv în învățământul postliceal, pentru anul școlar 2018 – 2019 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: propun ca cei 3 directori adjuncți de la cele 3 licee cu 
profil tehnologic să se împartă la fiecare dintre cele 3 licee, pot face schimb de idei și de experiență 
între licee. 

Domnul consilier Prună Toma: nu se poate, trebuie să fie reprezentanții consiliului local. 
Domnul președinte de ședință: reținem propunerile domnului consilier Ionescu? 
Domnul consilier Prună Toma: propun: 
- Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” Caracal: - d-na Micu Anca 
- Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” Caracal: - d-na Nițu Maria 
- Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal: - d-na Humă Adriana 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 4 împotrivă. 
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9.Proiect de hotărâre nr. 56/25.03.2019 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, pentru anul 2019 este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan 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. 
 

10.Proiect de hotărâre nr. 57/25.03.2019 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie 
rutieră în municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Pavel Cristian: m-a oprit cineva și mi-a zis că stația de la spital deja 
funcționează, au pus pancarda. 

Domnul primar: nu este așa, nu s-a pus nimic. Stația din curtea spitalului funcționează printr-o 
hotărâre de consiliu de mai mult timp. 

Domnul consilier Calciu Horațiu: mie mi s-a părut ideea bună cu partea de a scoate taxiurile pe 
sensul unic, împiedicau tot timpul salvările, dar într-adevăr dacă putem să-i facem să țină de cele 5 
locuri, tot timpul apar 7, 10 taxiuri acolo. 

Domnul primar: noi i-am rugat pe cei de la circulație să verifice pe taximetriști, i-am rugat și pe 
taximetriști să respecte ordinea, în curtea din fața spitalului, o porțiune deja nu este a noastră, s-a 
câștigat printr-o hotărâre judecătorească de către familia Borcescu, trebuie să intrăm în legalitate. Noi 
mai avem un proiect despre care încă nu am discutat, este despre modul în care reușim în fața 
spitalului să creăm o fluență încât să nu împiedicăm nici accesul ambulanței și nici a celorlalți. 

Domnul consilier Calciu Horațiu: cred că mi s-ar părea oportun să le facem totuși în dreapta o 
poartă separată taxiurilor să nu se întâlnească față în față cu ambulanța. 

Domnul primar: este greu să faci o poartă doar pentru taximetriști, sunt deja 3 porți la spital, eu 
spun că sunt suficiente, ambulanța poate să intre fără probleme, plus că avem pe cineva la poartă 
mereu. 

Domnul consilier Vîrban Titu: cred că mai trebuie poarta din str. Cezar Boliac, acolo trebuie 
amenajat. 

Domnul primar: poarta 2 se numește, eu sper să putem hotărâ împreună să ajutăm spitalul și să 
cimentăm sau să asfaltăm, nu știu ce soluție tehnică să găsim încât să fie și o parcare și o poartă de 
acces, după cum cred că ar fi oportun, este o idee a mea pe care am înaintat-o domnului primar Anghel 
cu mult timp înainte, știți că acolo la ambulanță se face o altă clădire, dacă am găsi o soluție tehnică 
astfel încât ambulanțele să iasă direct în str. V. Alecsandri, eu spun că s-ar câștiga foarte mult timp, 
minute prețioase când merg la urgențe și pe de altă parte nici nu ar mai trebui să iasă prin curtea 
spitalului, ei s-ar întoarce cu pacienții direct la urgență sau unde este nevoie. Eu spun că sunt soluții 
tehnice împortant este să le găsim. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
11.Proiect de hotărâre nr. 58/25.03.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la 

H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul 
Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților 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. 
 
12.Proiect de hotărâre nr. 60/25.03.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție 

publică de execuție vacantă din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor al Municipiului Caracal și modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 102/2017 - Stat 
de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului 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 18 voturi pentru. 
 
           13 .Informări, întrebări şi interpelări. 

Domnul secretar: Instituția Prefectului Județului Olt ne-a înaintat o adresă prin care solicită o 
reanalizare a H.C.L. nr. 15/31.01.2019 și H.C.L. nr. 17/07.02.2019 referitoare la Serviciul Public 
Administrația Piețelor, motivarea dânșilor se întemeiază pe 3 puncte, am luat personal legătura cu 
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conducerea Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului și din punctul meu de vedere motivarea 
dânșilor este limitată doar la anumite articole fără însă a analiza hotărârile de consiliu prin prisma 
tuturor actelor normative care reglementează domeniul respectiv. Am căzut de comun acord și urmează 
să le înaintăm clarificări pe marginea acestui punct de vedere al dânșilor deoarece din punctul meu de 
vedere și al juriștilor din cadrul instituției urmează să le solicităm și aceștia să-și nuanțeze punctul de 
vedere în baza unor alte acte normative, a altor temeiuri de drept pe care noi o să le invocăm și să ne 
expună și să ne prezinte nuanțat punctul dânșilor de vedere raportat și la aceste prevederi legale. 
Consider la prima vedere și așteptăm nuanțarea și clarificările dânșilor, eu nu îmbrățișez punctul de 
vedere al acestora, iar deocamdată nu mă pot pronunța asupra acestui aspect, vreau doar să vă informez 
și să vă fac cunoscut faptul că urmează să le solicităm clarificări la care așteptăm răspunsuri.  

Domnul primar: ca să tragem o concluzie, niciodată nu dați ceva atât de ușor, niciodată nu 
cedați ceva atât de ușor că după aceea luați greu înapoi, așa vine și chestia asta, la momentul potrivit s-
a trecut piața în felul acesta în 2014. 

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: acum aproape o lună a avut loc un incendiu în față la 
ROMTELECOM la chioșc, peste o lună sunt Sfintele Paști, acolo este o mizerie de nedescris, eu sper 
ca până atunci să emiteți o somație, să dați o amendă, să faceți ceva. 

 Domnul primar: noi am trimis deja, am vorbit cu doamna Nadia, am trimis către dânșii să 
găsească o soluție rapidă, este ceva de imagine, ne-au spus că nu se terminase constatarea și să-i mai 
lăsăm puțin. 

Domnul consilier Conea Cristian Enache: vreau să ridic două probleme care spun eu că 
afectează imaginea orașului nostru și pe de altă parte pe cetățeni. Mă refer la gropile de gunoi apărute 
ad-hoc fie la intrarea dinspre fabrica de vagoane unde câmpul din jurul pârâului a devenit o rampă de 
gunoi în toată regula și este o imagine deplorabilă când intri în oraș, nu știu cine duce acolo mașini 
încărcate cu pământ, cu moluz, gunoi menajer, este ceva care trebuie rezolvat urgent pentru că este o 
imagine dezastruoasă. 

Domnul primar: pot să spun parțial sau ceea ce știu eu despre acest lucru, sub nicio formă noi 
nu ne-am dat acordul pentru lucrul acesta, numai că acolo este un teren privat. Îl deține cineva care 
locuiește în București, am înțeles că a avut o înțelegere cu alți patroni din oraș să ducă acolo reziduri 
din clădiri încât să se mai înalțe cu terenul. Au fost discuții, am sunat această persoană de la București 
și i-am spus că s-au aruncat și alte tipuri de deșeuri. Timp de câteva zile am trimis oameni de la 
urbanism să stea acolo, am luat numere de mașini, știm cine a adus acolo, pe o perioadă, rămâne să 
găsim o soluție legală pentru a nu se mai face acest lucru. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: a face o încărcare a nivelului solului cred că se face 
după niște norme, nu poate să ducă acolo oricine orice vrea. 
 Domnul primar: a fost necontrolat și au mai aruncat și alții. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: foarte bine, cu o amendă proprietarului terenului, e 
bine venită. 
 Domnul primar: trebuie să găsim forma juridică. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: a doua situație este în capătul str. Decebal, unde din 
păcate inițiativa a fost de la angajații primăriei care au dus niște mașini cu resturi de asfalt, vreo 30-40 
cred că sunt duse acolo și după aceea au venit și cetățenii din zonă și aruncă gunoaiele acolo. Mai rău 
este că sunt aruncate și pe terenuri private, omul acela cum să facă cu terenul, cum să îl folosească, să 
plătească sute de milioane să îl care? 
 Domnul primar: a fost o perioadă cu inundații anul trecut, atunci vrând să se facă un mic dig de 
stăvilire a apei care venea din partea de vest a orașului s-au pus la început aceste mașini. Oamenii 
văzând că s-au depus aceste resturi de la străzi au început să arunce și gunoaie acolo. Cu siguranță 
acolo trebuie găsit un proiect de îmbunătățiri funciare pentru a stăvili apa. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: eu sunt de acord dar până la proiectul acesta, dacă 
persoanele respective reclamă, vinovată este primăria. 
 Domnul primar: au venit oamenii, am fost și noi acolo de câteva ori, într-adevăr oamenii și-au 
prezentat această nemulțumire și cu siguranță trebuie să găsim o soluție, oamenii au dreptate. 
 Domnul consilier Conea Cristian Enache: și când au pus acolo să construiască digul, oamenii 
ce gândeau, ce făceau, făceau lac de acumulare în spatele digului sau ce? 
 Domnul primar: și oamenii din zonă, eu nu știu decât parțial la ceea ce s-a discutat în timp, cei 
care au avut terenuri acolo și existau canale în care apa circula le-au astupat, le-au arat și toate aceste 
lucruri au dus în timp pentru că lucrul acesta s-a petrecut în zeci de ani. 
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 Domnul consilier Conea Cristian Enache: dacă au făcut acest lucru trebuie să răspundă, nu ne 
ducem și noi și punem peste ei și după aceea îi lăsăm în pace. 
 Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: am înțeles logica proiectului de hotărâre cu privire 
la împrumutul la bancă, am înțeles și de ce este bine să facem acest lucru, dar am o întrebare, din 
excedentul bugetar dacă este cumva în atenția dumneavoastră să începem lucrările, cel puțin licitațiile 
de proiecte și DALI la Casa Memorială Iancu Jianu, de care mă întreabă toată lumea și la secția de artă 
plastică la Muzeul Romanațiului? Am văzut un grup de elevi care vroiau să meargă la muzeu și m-au 
întrebat când este gata. 
 Domnul primar: cu siguranță am luat în calcul lucrul acesta. 
 Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: sunt 3 ani de când am aprobat proiectele de 
hotărâre. Mai am o altă problemă legată de Serviciul de circulație, cu care s-a vorbit și care își mai face 
treaba, amendează mereu mașinile parcate lângă magazinul Lidl, unde sunt bornele acelea. Însă eu vă 
arăt străzi unde sunt indicatoare de oprire, staționare interzisă și parcare interzisă unde stau sute de 
mașini de dimineața până noaptea și nu îi amendează nimeni.  
 Domnul primar: este un lucru care afectează grav buna circulație la nivelul orașului, eu vă 
propun să îl invităm în ședința următoare pe șeful circulației și aflăm mai multe lucruri. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ștefănescu 
Smarandache Niculae declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
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