ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 07.02.2019 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local
al municipiului Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 12 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Conform prevederile
art. 39 alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 6988/06.02.2019 în baza Dispoziţiei nr.
103/06.02.2019.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Stănescu Viorel Octavian,
propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
21.12.2018 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 14.01.2019.
Procesele-verbale au fost aprobat cu 12 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 28/06.02.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale survenite
în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 15/31.01.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL
CARACAL”.
Domnul Tudor Cătălin Ionuț: prin acest proiect se propune modificarea Anexei nr. 4 la
H.C.L. nr. 15/31.01.2019, s-au strecurat următoarele erori materiale:
- Șef Serviciu - la poziția nr. 1, Cod COR 11207, se înlocuiește cu Cod COR 111225;
- Compartiment Încasări – Venituri - la poziția nr. 7, Nivel studii M, se înlocuiește cu
Nivel studii S;
- Compartiment Administrativ, Întreținere - la poziția nr. 1, Nivel studii S, se înlocuiește
cu Nivel studii M.
Domnul preşedinte de şedinţă: în ștatul de funcții care ne-a fost transmis lipsesc gradul,
treapta postului, așa că nu o să știm la ce nivel se vor face încadrările, dacă vă uitați postul de
economist este trecut la funcție de conducere. Acum câteva zile am avut o ședință ordinară în care
am aprobat proiecte, ca și președinte de ședință, domnul secretar a venit să semnez hotărârile de
consiliu pentru a fi trimise la prefectură spre a fi vizate de legalitate. Legea spune că noi nu putem
modifica o hotărâre care nu a produs încă efecte, acea hotărâre nu a ajuns, iar în lege scrie:
comunicarea actelor administrative între autoritățile publice locale prefectului județului are o
importanță deosebită mai ales datorită intrării acesteia în vigoare. Hotărârile consiliului local se
comunică în mod obligatoriu prefectului județului conform art. 115 alin. 3 lit. b din Legea nr.
215/2001, termenul de comunicare este prevăzut în art. 48 alin. 2 potrivit căruia: ”Secretarul
unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de
indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii”. Potrivit art. 49 alin. 1 și alin. 2
din Legea nr. 215/2001: ”Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la
data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii. Aducerea la
cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect”.
Domnul primar: dacă dumneavoastră citeați aceste lucruri, trebuia să ne atrageți atenția din
primul moment ca să nu mai fim nevoiți să facem o altă ședință.
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Domnul preşedinte de şedinţă: domnule secretar când ați venit să vă semnez hotărârile de
consiliu, dumneavoastră ne-ați trimis și am aprobat acest stat de personal care acum îl modificăm și
când ați venit cu hotărârea să o semnez acest stat era modificat, dacă eu semnam acea hotărâre
astăzi nu mai exista această ședință extraordinară de îndată. De ce nu putem să facem acest lucru în
ședința ordinară, de ce nu s-a trecut prin comisii la fel ca și celelalte proiecte?
Domnul secretar: invocați din nou textul de lege privind redactarea actelor normative, așa
este, se comunică și orice modificare nu poate fi făcută decât atunci când actul respectiv este intrat
în vigoare. Numai că vă aflați în eroare, noi nu modifică, ci îndreptăm o eroare materială. Proiectul
vizează îndreptarea unei erori materiale, nu modificăm absolut nimic, nu modificăm pe textul
H.C.L. 15/31.01.2019, absolut nimic. Statul de personal este cu nume pentru că este logic, pentru că
la art. 8 din H.C.L. nr. 15/31.01.2019 se precizează că: ”Prin exceptie de la prevederile art. 6 și art.
7, se aprobă preluarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat în cadrul
Serviciului public de interes local „ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI
SĂPTĂMÂNAL CARACAL”, deci acele contracte sunt individuale și sunt ale oamenilor. Dacă
aveam înființarea serviciului fără preluarea acestor personae individual atunci nu trebuia să le
trecem, treceam doar funcția, ori în statul actual de ce nu sunt trecute gradele și treptele, ele există
în contractele care vor fi preluate. Eroarea materială care s-a strecurat pentru că nu am făcut
mențiunea cum am și spus având în vedere amploarea discuțiilor am omis să fac această mențiune
în sensul că în loc de M trebuia S și invers. Îmi fac mea culpa că nu am făcut această informare.
Încă o dată spun foarte clar, acesta nu este un act normativ, actele normative sunt cele care sunt
supuse dezbaterii publice și cetățenii sunt cei care pot să aducă completări sau propuneri de
completarea unui serviciu. Aici este atributul exclusiv al primarului de a stabili organigrama acestui
serviciu, nu poate să vină nimeni din afară să spună ce trebuie făcut. Așa poate să vină orice
cetățean să stabilească organigrama Aparatului de Specialitate al primarului. Din punctul meu de
vedere nu face parte acest proiect nu face parte din acea categorie și nu poate fi supus acestui act de
lege. Este un serviciu pe care cum vrea primarul, așa îl face, este atributul exclusive al dânsului. Nu
se poate substitui niciun cetățean în numele primarului. Nu există impedimente în adoptarea acestui
proiect, nu modificăm nimic, hotărârile au fost transmise la prefectură, doar îndreptăm o eroare
material care s-a strecurat într-o anexă. Nu avem nicio modificare asupra textului hotărârii
consiliului local.
Domnul președinte de ședință: transferul este invocat în art. 7 din hotărârea de consiliu pe
care am aprobat-o în ședința ordinară, tot ce înseamnă nume trebuie să existe vot secret. Au fost
invocate nume, noi am aprobat cu vot deschis, regulamentul consiliului local spune că acolo unde
există nume, există vot secret. De ce ați făcut modificarea în statul de personal când ați venit cu el la
semnat?
Domnul secretar: era deja rectificat, nu am făcut mențiunea în plenul ședinței.
Domnul preşedinte de şedinţă: nu ați consemnat în ședință.Țin foarte mult la această piață,
am trecut prin multe cu ea, faptul că la un moment dat acea investiție care s-a făcut era de
nerealizat, se blocase. Legea spune să aibă personalitate juridică. Lăsăm prefectura să își spună
cuvântul.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi pentru și o abținere.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Stănescu
Viorel Octavian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

STĂNESCU VIOREL OCTAVIAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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