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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.11.2019 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 16 consilieri locali din cei 18 consilieri locali în funcție (deoarece 
A.L.D.E. ne-a transmis o adresă prin care ne informează că i s-a retras sprijinul politic domnului 
Șerban Ionuț Marian), 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. 58909/22.11.2019 în baza Dispoziţiei nr. 868/22.11.2019. 

 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 
31.10.2019 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.11.2019, acestea fiind votate 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. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
1.Proiect de hotărâre nr. 213/22.10.2019 referitor la stabilirea valorilor impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la 
impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2020 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 16 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 246/21.11.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal este prezentat de domnii consilieri Cernat 
Costin Șerban, Ionescu Dan Valentin, Dimulescu Virgiliu Dan, Vîrban Titu care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: dați citire art. 24. 
Domnul secretar: Indemnizația lunară pentru consilierii locali, care participă la ședințele 

ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local, și ale comisiilor de specialitate este în 
cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 
3.Proiect de hotărâre nr. 247/21.11.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu 

funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat 
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 16 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 248/21.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. Caracal 

nr. 65/31.05.2019 referitoare la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, 
domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat 
în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere 
Cimitirul nr. 1 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 16 voturi pentru. 
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5.Proiect de hotărâre nr. 249/21.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 

229/06.11.2019 formulată de domnul Gâlea Ionuț Cristian împotriva H.C.L. Caracal nr. 
130/17.09.2019 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Mitroi Liviu: mă abțin de la deliberări și nu îmi exercit dreptul de vot la acest 
proiect. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: voi fi împotriva respingerii acestei cereri și 
îmi argumentez modul de vot pe prevederile Standardului STAS nr. 4908/1985 care spune că în aria 
construită pe apartament se cuprinde și aria subsolului dacă înălțimea acestora depășește 1,80 m. Cred 
că ar fi trebuit să facem o comisie specială care să meargă la fața locului și să verifice și așa eliminam 
orice îndoieli. 

Domnul primar: s-a discutat foarte mult pe această temă, noi nu avem niciun interes să vindem 
aceste apartamente cu un preț mare, totul se bazează pe interpretarea juridică a acestor acte normative, 
banii se duc la A.N.L.. 

Domnul secretar: având în vedere că aceste discuții s-au purtat și în afară pe această temă, fac 
câteva mențiuni pe marginea acestui proiect: pe de o parte așa cum am precizat acest punct de vedere 
nu este numai al meu personal, este și punctul de vedere al departamentului juridic, este și punctul de 
vedere al comisiei care a stabilit prețul și nu și-ar asuma o astfel de responsabilitate. S-a constituit o 
comisie. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: o comisie specială a Consiliului local al 
municipiului Caracal. 

Domnul secretar: au fost la fața locului specialiști din cadrul Direcției Urbanism care au făcut 
măsurătorile cu telemetru iar acea diferență de 2 cm este constatată cu un aparat performant. Așa cum 
am mai precizat, acel STAS nu este invocat în hotărârea de guvern privind locuințele A.N.L., 
legiuitorul dacă ar fi vrut să fie luat în calcul acest STAS ar fi precizat în mod expres că subsolurile nu 
pot fi înstrăinate. Codul civil spune foarte clar ce înseamnă părțile comune ale unui condominiu. Nu 
poți să înstrăinezi doar apartamentele și subsolul să rămână altcuiva, acum conform cărții funciare 
imobilul aparține statului român în integralitatea lui iar terenul aparține municipiului Caracal. Legea 
spune foarte clar că dacă se hotărăște respingerea plângerii există calea acțiunii în contencios. 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 9 voturi pentru și 6 
voturi împotrivă. 
 

6.Proiect de hotărâre nr. 250/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din 
Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila din municipiul Caracal, pentru 
anul școlar 2019 – 2020 și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul viceprimar: propun pe domnul Cernat Șerban. 
 Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 

  
7.Proiect de hotărâre nr. 251/21.11.2019 referitor la aprobarea completării obiectului de 

activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. precum și desființarea sediului secundar din Caracal, str. 
Înfrățirii, nr. 1, jud. Olt 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 16 voturi pentru. 
   
8.Proiect de hotărâre nr. 252/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din 

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant 
al Consiliului local al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.  

Domnul viceprimar: propun pe domnul Mitroi Liviu. 
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 1 

vot împotrivă. 
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9.Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a 

suprafeţei totale de teren 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 către 
doamna Nicolae Ana este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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. 
  
10.Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2019 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.  

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 

11.Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2019 referitor la aprobarea completării și modificării 
anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat 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 16 voturi pentru. 
 

Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi: 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 256/26.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 

58529/20.11.2019 formulată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. împotriva art. 3 din H.C.L. Caracal nr. 
152/31.10.2019 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. 
 
12 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: am solicitat acum o lună reprezentantului 

nostru în A.D.I. Oltul să ne pună la dispoziție niște documente necesare în a stabili punctul de vedere 
ulterior și a modului în care am să vorbesc cu C.A.O., iau în calcul să fac o plângere și în penal și în 
contencios. Am înțeles de la domnul consilier că nu a putut să mi le aducă datorită faptului că nu a fost 
invitat la ședința Consiliului de Administrație. Îi aduc la cunoștință domnului consilier că este membru 
în Consiliul de Administrație nu numai în timpul ședinței ci este membru în Consiliul de Administrație, 
ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal, reprezentant al cetățenilor caracaleni în 
relația cu C.A.O. și A.D.I. Oltul toată luna, nu numai atunci când este invitat și au trecut 3 luni și nu a 
participat la nicio ședință a Consiliului de Administrație și atunci avem o problemă. Îl rog pe domnul 
președinte de ședință să supună la vot următoarea propunere: solicit consiliului local să facă o adresă 
către C.A.O. și A.D.I. Oltul și oficial să ne pună la dispoziție cele ce am cerut eu în ședința de luna 
trecută, adică facturile de curent pe două luni consecutive de la stația de epurare, să ne spună un punct 
de vedere oficial dacă există un fond de dezvoltare al C.A.O. și dacă acest fond de dezvoltare este 
defalcat pe puncte de lucru și dacă da valoarea nominală a acestuia pe punctul de lucru Caracal și cât la 
sută din preț reprezintă acest fond de dezvoltare așa cum spune în lege și construcția prețului pe m3 de 
apă din care să rezulte valoarea concesiunii. Să sesizăm Garda de Mediu și să cerem valoarea 
măsurătorilor pe ultimele două luni consecutive la ieșirea apei din stația de epurare. Domnule 
președinte dacă considerați necesar eu v-aș ruga să supune-ți la vot ca această solicitare să devină 
solicitarea Consiliului local al municipiului Caracal.     

Supusă la vot solicitarea domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae, aceasta este 
aprobată cu 15 voturi pentru și o abținere (domnul consilier Ilin Radu Mihail). 

Domnul primar: sunt de acord cu acest lucru, trebuie să fie totul transparent. 
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: în ceea ce privește C.A.O. vreau să vă spun că au 

semnat un proiect european în valoare de 241 milioane euro cu cofinanțare de 13% din bugetul 
național și 2% din bugetul local, este pe tot județul. Vor fi 25 de U.A.T.-uri din care 7 orașe, se vor 
reabilita 259 km rețea canalizare și 37 km conducte apă refulare.    

Domnul primar: așteptăm acest lucru de când s-a intrat în companie. 
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Domnul președinte de ședință: am o întrebare către Primăria municipiului Caracal, nu demult s-
a preluat piața și care este temeiul legal pentru care am achiziționat acele case de marcat pentru 
încasarea taxelor de cușetă, de tarabă, din interiorul pieței pentru că din câte știu legea spune că fac 
excepție de la aceste încasări prin casa de marcat cele care sunt târguri, piețe și oboare, eu cred că la un 
moment dat ajungem să plătim impozit.    

Domnul primar: ne-am interesat înainte de a face acest lucru și am considerat că prin aceste 
case de marcat micuțe, la purtător, lucrurile sunt mult mai transparente, să nu mai existe posibilitatea 
ca printr-o chitanță care să o anuleze, așa se scoate bonul fiscal iar noi administrația publică locală 
suntem scutiți de T.V.A., eu nu am mai fost de acord să mai mergem cu acele chitanțe pentru că 
oricând puteau să fie anulate, așa scoate bonul, rămâne în memoria casei de marcat, se vede ora la care 
s-a încasat, cât s-a încasat, așa mi se pare a fi corect.   

Domnul președinte de ședință: ar mai fi acele magazine făcute din termopan pe str. Mieilor care 
noi le încasăm ca și cușete, un magazin la 8-10 m2 nu poate să fie cușetă și acolo le luăm 2 lei pe m2 , 
ar trebui să ne gândim mai bine cum facem. 

Domnul primar: ne-am gândit foarte bine, am desemnat un șef la piață, am încredere în acel om 
pentru că este un om principial și corect, eu sunt mulțumit de când am luat această hotărâre, haideți să-
i lăsăm să își facă treaba, vrem să facem niște investiții la piață, în primăvară după ce se aprobă 
bugetul o să dăm un alt sens târgului, vrem să facem lucruri bune.  

Domnul președinte de ședință: tot legat de piață credeți că am putea schimba fața să o colantom 
cu fructe, legume, pare prea sobră așa? 

Domnul primar: nu știu, să vedem.  
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  
 
 
 
 
 
 
 


