ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14.02.2020 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 9446/13.02.2020 în baza Dispoziţiei nr. 130/13.02.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Cernat Costin Șerban propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi care a fost
completată cu un proiect de hotărâre.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 29/12.02.2020 referitor la aprobarea strategiei de tarifare pentru
servicii de apă şi apă uzată furnizată de operatorul regional S.C. Compania de Apă Olt S.A. pentru
perioada 2020-2024.
Domnul director Cernat Răzvan: ca urmare a adresei nr. 22/03.02.2020 a A.D.I. Oltul,
proiectul se referă la tarifarea serviciilor de apă şi apă uzată furnizată de operatorul regional S.C.
Compania de Apă Olt S.A. pentru perioada 2020-2024, există o anexă de calcul și pentru a înțelege
mai bine necesitatea aprobării proiectului au fost invitați în ședința de consiliu reprezentanții C.A.O.
cărora le dăm cuvântul pentru a explica strategia, formula de calcul care pare destul de complicată și
necesitatea aprobării acestei hotărâri.
Domnul primar: noi cu acest proiect, din punctul meu de vedere, pentru că nu eram aici în 2013
când o parte dintre dumneavoastră consilierii locali ați fost de acord să se intre în această companie, nu
mai putem da înapoi cu acest proiect. Sigur el a întârziat și o să ne spună domnul director de ce s-a
întâmplat acest lucru, este adevărat că dumneavoastră i-ați mai invitat de câteva ori în consiliu, nu pe
cei de la Slatina ci pe cei de aici, pe Puiu Florea și ar fi fost bine să dea câteva explicații, mie mi le-a
dat. Eu vreau să spun că încerc o discuție de principiu și în momentul în care am intrat în această
companie nu mai putem da înapoi. Dacă atunci s-a discutat de o valoare a investiției de 34 milioane de
euro, din discuțiile care s-au purtat și probabil o să ne explice domnul director, de fapt este vorba de o
investiție de aproape 50 milioane de euro. Sunt bani pe care noi niciodată nu ne-am fi permis să facem
această investiție din fondurile primăriei și a consiliului local. Eu cred că asta v-a determinat pe
dumneavoastră atunci să votați să se intre în C.A.O., singura problemă este că s-a întârziat foarte mult
cu acest proiect, important este să îl putem duce până la capăt. Îl rog pe domnul director să ne dea
câteva detalii despre acest proiect.
Domnul director Ușurelu: așa cum bine ați spus C.A.O. a fost printre primii 5 operatori din țară
care au depus S.F.-ul încă din anul 2015, varianta finală a fost depusă în anul 2016. Este adevărat că a
fost o întârziere de 3 ani, însă această întârziere nu a fost datorată nouă, am avut 6 revizii pe acest
proiect s-au cerut foarte multe clarificări iar în noiembrie 2019 am semnat contractul de finanțare cu
Ministerul Fondurilor Europene, un contract cu o valoare de 241 milioane de euro din care cea mai
mare investiție se va derula în orașul dumneavoastră. Este o investiție de aproape 50 milioane de euro,
după cum știți rețeaua orașului am preluat-o așa cum am preluat-o de la fostul IGO, era în insolvență,
am făcut anumite îmbunătățiri în ceea ce privește grupul de pompare, am încercat să schimbăm ce am
putut schimba noi, atât cât să nu intrăm peste acest proiect să fie dublă finanțare. Pe rețele de apă și
canalizare avem o valoare de 26 milioane de euro, pe reabilitarea sistemului de tratare apă avem o
investiție de aproape 8.800.000 euro, pe extinderea facilităților de tratare a apei uzate în Caracal avem
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o investiție de aproape 8.600.000 euro. Sunt lucrări care nici noi ca operator nici Consiliul județean Olt
și nici primăria nu ar avea de unde să le susțină. După cum știți și sunt sigur că mai derulați proiecte cu
finanțare europeană, ca un proiect să fie sustenabil, eligibil trebuie să aibă un cost beneficiu din care
toate aceste investiții și toate aceste măriri, creșteri vor trebui să se regăsească în tarif pentru că noi de
aici ne autofinanțăm, în speță din prețul de la apă. Știu ca orice creștere și eu ca și consumator nu este
ok dar noi avem un tarif sau calculul tarifului pe care noi îl aplicăm este la nivelul anului 2013, între
timp salariile, costurile cu energia, utilitățile și toate celelalte s-au dublat iar unele chiar s-au triplat.
Este normal să avem și noi o strategie tarifară prin care să ne acoperim cheltuielile cu angajările care
vor urma, nu vom investi doar în Caracal, vom investi în tot județul, vom mai prelua și alte U.A.T.-uri
care nu au fost până acum.
Domnul primar: noi avem o întârziere și ne-ar fi bucurat ca din tot județul să înceapă cu zona
noastră însă am avut și avem în continuare niște probleme care sper să le finalizăm până la 1 Mai, îl
rog pe domnul director să ne explice ce s-a întâmplat, pentru că acum puteam să fim în licitație cu
acest proiect dacă nu aveam această problemă legată de niște puțuri care sunt ale noastre dar de fapt
sunt pe zona Redea și de aceea ne întârzie puțin.
Domnul director Ușurelu: așa este din păcate, noi trebuie să facem dovada ca operator regional
că aceste investiții se derulează pe domeniul public al U.A.T. Caracal. Din păcate am avut o speță în
care puțurile în număr de 25 erau trecute la dumneavoastră dar proprietar era de fapt U.A.T. Redea, de
aici și întârzierea cu scoaterea la licitație a acestui proiect. Am avut o întâlnire la Consiliul Județean
Olt prin care am găsit o soluție să preluăm acele 25 de puțuri să treacă în proprietatea U.A.T. Caracal
ca noi să facem dovada că acele investiții sunt pentru municipiul Caracal și trebuie să facem acest
lucru să putem să scoatem la licitație proiectul dumneavoastră. Și eu mi-aș fi dorit pentru că este cel
mai mare proiect și știu că ați mai suferit odată, Caracalul s-a mai înscris odată și s-a retras și nu ați
beneficiat și ați promis oamenilor și din păcate este ultimul tren pentru că pe următorul exercițiu
financiar nu vor mai fi beneficiari U.A.T.-urile cu un număr mai mare de 10.000 locuitori, fondurile se
vor duce către cei mici care nu au beneficiat prin ghid.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: domnule director, U.A.T. Caracal este
deservit de o stație de epurare care a fost proiectată pe două trepte, o treaptă mecanică și o treaptă
chimică, întrebarea mea ar fi cunoașteți dacă această stație funcționează pe cele două trepte?
Domnul director Ușurelu: este o investiție de 8 milioane a stației de tratare a apei, din
cunoștințele mele știu că funcționează.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: repet întrebarea, funcționează și pe treapta
mecanică și pe treapta chimică? Deci dumneavoastră susțineți că stația de epurare a apei din Caracal
funcționează și pe treapta chimică? Întrebarea este, treapta mecanică are mai multe componente, unul
... la intrare și podurile acelea, funcționează toate acestea, adică epurarea se face sau nu se face? Eu
verific, după ce terminăm cu această ședință în limita timpului dumneavoastră să mergem până acolo
să vedem la fața locului?
Domnul director Ușurelu: mergem, dar nu cred că de asta am venit astăzi aici.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: insist. După terminarea ședinței mergem
acolo.
Domnul director Ușurelu: cred că această discuție ar trebui să o avem cu cei din direcția tehnică
de la C.A.O. și dumneavoastră și toți cei care sunt interesați la o dată ulterioară.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: ce ne reține să facem acest lucru astăzi?
Domnul director Ușurelu: dacă știam veneam pregătit cu cei de la tehnic.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: ok, aștept să mă invitați dumneavoastră
atunci, spuneți dumneavoastră când și eu sunt disponibil.
Domnul director Ușurelu: miercuri.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: ok, aștept să mă contactați prin domnul
primar, să mergem, dacă mai vrea cineva dintre consilieri să meargă, sunt bineveniți. A doua problemă,
eu am făcut o interpelare care s-a transformat în interpelarea Consiliului local al municipiului Caracal
către compania pe care dumneavoastră o conduceți și o conduceți bine, și la această interpelare
dumneavoastră răspundeți așa: ”prețurile și tarifele unice practicate de către operatorul regional de apă
pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare au fost avizate de către A.N.R.S.C. și aprobate de
A.D.I. Oltul, conform mandatului acordat de către Consiliul local al municipiului Caracal”, îmi spuneți
că nu are rost să mai întreb eu ca membru al consiliului local cum se construiește prețul pentru că și pe
bună dreptate conform H.C.L. nr. 68/31.10.2018, Consiliul local al municipiului Caracal și-a delegat
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toate atribuțiile către A.D.I. Oltul. Acum să înțeleg că nu v-ați adresat cui trebuie pentru această
hotărâre de consiliu, pentru că dumneavoastră trebuia să scrieți aici în răspunsul pe care mi l-ați dat în
decembrie și eu l-am primit în ianuarie că dați socoteală numai la A.D.I. Oltul sau cumva această
hotărâre vă trebuie și dumneavoastră trebuie să-mi spuneți în documentele care vor merge la ... și acea
hotărâre pe care noi am dat-o și pe care dumneavoastră ne-ați cerut-o e puțin pe lângă lege, dar cum
este?
Domnul director Ușurelu: A.D.I. Oltul este autoritatea tutelară, din care U.A.T. Caracal face
parte, v-ați delegat atribuțiile.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: și de ce nu v-ați adresat lui A.D.I. Oltul?
Domnul director Ușurelu: ba da și A.D.I. Oltul se adresează către U.A.T.-urile, eu vin de câte
ori mă invitați, vă spun că A.D.I. Oltul este autoritatea tutelară prin A.D.I. Oltul noi ne-am înființat ca
și companie de apă, v-ați delegat atribuțiile către A.D.I. Oltul, de aceea cred că ar fi trebuit să vină și
domnul director de la A.D.I. Oltul ca să lămurim problema. Ei au regulamentul lor, au statutul lor,
prețurile se aprobă de către U.A.T. Caracal, după care se face o A.G.A. la A.D.I. Oltul prin care se
aprobă per total pentru că este vorba de tariful unic.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: și atunci de ce de fiecare dată când măriți
prețul nu vă adresați consiliului local?
Domnul director Ușurelu: acolo a fost vorba de tariful unic pe care l-am făcut la nivel de județ,
nu am mărit prețul, iar fundamentarea tarifului este făcută printr-un proiect din anul 2010, dacă vreți vă
pun la dispoziție și fundamentarea prețului.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu vă cer, eu v-am cerut exact ce vă cer. A
treia problemă, îl cunoașteți pe membrul din consiliul local care este membru în consiliul de
administrație la C.A.O.? Știți cum se numește?
Domnul director Ușurelu: în consiliul de administrație? Nu am pe nimeni din Caracal.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: mă scuzați, așa este. Atunci domnul
consilier Nicolae, la câte consilii de administrație ale A.D.I. Oltul ați participat până acum?
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: eu sunt membru în A.G.A. la A.D.I. Oltul din partea
consiliului local de aproximativ două luni de zile.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: greșiți, sunteți din anul 2019.
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: de 3 luni de zile, port discuții frecvente cu domnul șef
sediu secundar C.A.O. Puiu Florea.
Domnul primar: este bine că s-au lămurit lucrurile, constat că noi poporul român am devenit o
societate de procurori și de judecători, de neîncredere, care este la ordinea zilei, pot fi de acord și cu
lucrul acesta dar eu cred că se exagerează și se invocă niște lucruri pentru că nu este nimeni rău
intenționat în ceea ce vrem să facem, și eu sunt un cetățean al acestui oraș, poate nu pot fi de acord cu
creșterea prețului în timp, dar pe de altă parte oamenii trebuie să știe că odată ce dânșii prin noi, prin
dumneavoastră în anul 2013 am ales drumul acesta, prețul nu poate să rămână același, eu sper că prețul
să se reflecte și în serviciile acordate de C.A.O., cu siguranță că așa va fi.
Domnul director Ușurelu: ca și comparație avem aici o listă cu tarifele pe țară, noi suntem pe
locul 44 din 45 de operatori, prețul la apă.
Domnul primar: avem cele mai mici prețuri.
Domnul director Ușurelu: operăm pe tariful din anul 2013.
Domnul primar: cetățenii orașului trebuie să înțeleagă că peste tot în lume, cel puțin din
informațiile mele, serviciile de salubritate, de apă și canal costă, iar costurile astea trebuie să se
regăsească în serviciile pe care aceste societăți le acordă cetățenilor.
Domnul consilier Nicolae Iulian Ninel: toate județele din țară fac parte dintr-o companie de
apă, acesta este trend-ul, așa pot obține fonduri europene.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă
(Ștefănescu Smarandache Niculae) și 3 abțineri (Pavel Cristian, Chițu Gheorghe, Florica
Florentina Clarisa).
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 31/14.02.2020 referitor la aprobarea retragerii Comunei Redea prin
Consiliul Local al Comunei Redea si a Comunei Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu
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din societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. și preluarea părților sociale de către U.A.T. Municipiul
Caracal, deținute de către acestea.
Domnul director Tudor Cătălin Ionuț: acest proiect de hotărâre, inițiativa și promovarea lui
vine în urma adoptării celor două hotărâri de consiliu de către U.A.T. Redea și U.A.T. Deveselu, de
retragere din A.D.P.P. Caracal S.R.L.. A fost făcută la inițiativa A.D.P.P. Caracal în urma discuțiilor
purtate cu reprezentanții A.N.R.S.C., în ceea ce privește licențierea serviciului de salubritate în urma
modificărilor făcute pe Legea nr. 51/2006, reprezentanții A.N.R.S.C. au concluzionat ca și soluție de
menținere a licenței de funcționare a serviciului de salubritate două posibilități, respectiv aceea ca și
celelalte U.A.T.-uri să își delege serviciile, fie ca A.D.P.P. -ul să rămână ca asociat unic. La nivelul
comunei Deveselu funcționează un serviciu în subordinea consiliului local neputând fi astfel delegate
gestiunea serviciului și s-a ales soluția de a se proceda în acest mod. În urma adoptării celor două
hotărâri a fost necesar modificarea statutului, reprezentanții consiliului local rămân aceiași, adică Jianu
Silvestru din partea U.A.T. Caracal în A.G.A. conform hotărârii dumneavoastră și administrarea va fi
efectuată de către domnul Negreanu Dănuț în continuare administrator în baza hotărârii consiliului
local. În urma retragerii este necesară conform Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale, este
necesar acordul dumneavoastră precum și acceptarea părților sociale și preluarea acestora de către
U.A.T. Caracal, conform art. 226 din Legea nr. 31/1990.
Domnul consilier Pavel Cristian: dacă vreți să ne mai explicați, A.G.A. rămâne decât dintr-o
persoană? Până acum erau 3 sau câte erau 4?
Domnul director Tudor Cătălin Ionuț: nu va mai fi A.G.A., va fi un reprezentant al consiliului
local în societatea respectivă în speță domnul Jianu Silvestru, nu se impune A.G.A. având în vedere
faptul că cele două U.A.T.-uri s-au retras.
Domnul consilier Pavel Cristian: legea societăților comerciale îți impune A.G.A., cum adică?
Domnul director Tudor Cătălin Ionuț: este vorba de un S.R.L. cu asociat unic.
Domnul primar: acest lucru ne avantajează puțin, lucrurile sunt mai simple.
Domnul director Tudor Cătălin Ionuț: în momentul de față U.A.T. Caracal și-a delegat prin
contractul de concesiune serviciul de salubritate și de administrarea domeniului public și privat, în
urma acestei modificări pe baza modificărilor Legii nr. 51/2006, U.A.T. Caracal va avea posibilitatea
să delege în mod direct serviciul de salubritate la A.D.P.P. Caracal și fără a mai interveni prin
intermediul Asociației Romanați Serv. Concesiunea va fi directă, către societate, controlul va fi direct.
Romanați Serv va fi menținută în continuare pentru eventuale proiecte pe fonduri europene.
Domnul primar: după cum ați văzut în mandatul meu încercăm să simplificăm lucrurile.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat
Costin Șerban declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CERNAT COSTIN ȘERBAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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