ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.03.2020 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. 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. 17662/26.03.2020 în baza Dispoziţiei nr. 233/26.03.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
28.02.2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.03.2020, acestea fiind votate în
unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta starea de urgență în care
ne aflăm și măsurile întreprinse în acest sens.
Primarul municipiului Caracal, comandantul Detașamentului 4 Jandarmi Caracal și
comandantul Garnizoanei Caracal prezintă informări cu privire la măsurile întreprinse în municipiul
Caracal pentru prevenirea și limitarea efectelor SARS-Cov-2.
Domnul manager al Spitalului Municipal Caracal face o prezentare a achizițiilor făcute în
ultima perioadă pentru prevenirea SARS-Cov-2 și totodată prezintă necesitățile materiale necesare
prevenirii și limitării efectelor SARS-Cov-2.
Secretarul General al municipiului Caracal a prezentat Hotărârea nr. 1/23.03.2020 privind
aprobarea unor măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS-COVID 19 la nivelul
municipiului Caracal, a Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
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, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 06/22.01.2020 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: este un contex poate nepotrivit dar eu consider că este o hotărâre bună, acești
oameni nu o să rămână fără masă, am mai discutat și cu alte ocazii, Cantina socială nu se mai
regăsește, se pot găsi și alte soluții, este vorba și de cheltuielile nu neapărat cu masa dar și cu celelalte
lucruri care implică serviciul.
Domnul consilier Pavel Cristian: la art. 5 spune: ”Consiliul local al municipiului Caracal
aprobă încetarea de drept a contractelor individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul
Serviciului social „Cantina Socială Caracal“ începand cu data de 01.04.2020, în situația în care nu se
realizează transferul la cererea salariatului.” Care este perioada de solicitare?
Domnul primar: este totul sub control, este vorba doar de două persoane care sunt în această
situație, una va merge la spital și una va merge la piață. Nu pleacă nimeni acasă, mai sunt încă 4
persoane care au ieșit sau ies la pensie.
Domnul consilier Pavel Cristian: noi aprobăm astăzi hotărârea și spunem că mâine și-a pierdut
dreptul de a depune cerere, eu cred că trebuie modificat termenul.
Domnul secretar: dacă încetează cantina ca și structură juridică, ce termen să modificăm?
Domnul consilier Pavel Cristian: care este perioada în care el trebuie să facă cererea?
Doamna Lungu Ionela Veronica: oamenii au primit deja două serii de preavize încă de la
primul proiect de desființare al Cantinei sociale, au fost înștiințați referitor la încetarea contractelor de
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muncă, și-au depus cereri pentru realizarea transferurilor și în momentul de față suntem pregătiți să
realizăm aceste transferuri. Este esențial ca și angajații să fie de acord cu transferul.
Domnul consilier Pavel Cristian: cum ați trimis preaviz dacă noi nu am aprobat hotărârea?
Doamna Lungu Ionela Veronica: au mai fost două hotărâri, una prin care s-a desființat serviciul
și o alta prin care s-au prorogat termenele pentru desființarea serviciului.
Domnul consilier Pavel Cristian: da, dar noi astăzi putem să luăm cu totul o altă hotărâre?
Domnul secretar: atunci reveneam asupra preavizului. Nu este nicio problemă din punct de
vedere juridic și nici la resurse umane.
Domnul primar: acești oameni nu pleacă acasă, mai contează cum, dacă ei desfășoară
activitatea în continuare, în scurt timp într-o altă instituție, unde este problema?
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 24/03.02.2020 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a
impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Caracal este prezentat de
domnii consilieri Ionescu Dan Valentin și Cernat Costin Șerban care arată că proiectul nu a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: am decis să retrag acest proiect, acesta era un proiect care ar fi trebuit să îl
avem pe ordinea de zi încă de anul trecut, este vorba de cei care cumpără clădiri și le lasă de izbeliște.
Ele ajung în timp să arate ca un focar de infecție sau să cadă pentru că unele sunt chiar la trotuar. Și
primăria are câteva astfel de clădiri, noi am tot așteptat, de ce le-am lăsat așa și nu s-au băgat bani
acolo pentru că bugetul nu ne permitea și pe de altă parte am tot așteptat să se deschidă axe care să ne
permită să refacem aceste clădiri pe proiecte pe fonduri europene. În acest moment sunt blocate,
trebuie să găsim alte soluții și eu consider că pe această stare de urgență nu este cazul să ne gândim la
aceste lucruri. După ce ieșim din starea de urgență o să revenim cu acest proiect pentru că aviz celor
care au în proprietate clădiri care nu și le întrețin o să îi aștepte impozite mai mari.
3.Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2020 referitor la modificarea parțială a anexelor la H.C.L.
Caracal nr. 143/2017 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: este vorba de o singură persoană care avea salariul sub minim pe economie,
inițial am considerat oportun să nu mai intrăm în consiliu și să emitem o dispoziție pentru această
persoană pentru a o aduce la salariul minim pe economie, este vorba de 7 lei sub minim. Prefectura nea restituit această dispoziție și au considerat oportun că trebuie să inițiem un proiect de hotărâre și
pentru persoane care se află sub salariul minim pe economie, în speță este vorba doar de o singură
persoană.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2020 referitor la instituirea unui sens unic de mers pe Calea
București din municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: vreau să fim conștienți de faptul că, dacă hotărârile noastre de consiliu, munca
noastră de la primărie, în activitatea noastră stau numai măsurile ce se impun de acea stare de urgență,
nu sunt de acord, ci atât cât ne permite legea concomitent cu aceste lucruri trebuie să mergem mai
departe cu proiectele noastre. Nu vom face nimic cu care să venim într-un impact cu legea. Ne-am
propus două sensuri giratorii, unul este rezolvat în sensul proiectului și al D.A.L.I., este cel legat de pe
str. Mihai Eminescu cu Bld. Nicolae Titulescu și cel de la Lidl, din punctul meu de vedere va rezolva
foarte mult traficul în acea zonă și trebuie să încurajăm acolo unde permite spațiul aceste sensuri
giratorii. În momentul în care ai intersecții aglomerate și trebuie să le semaforizezi atunci înseamnă
mentenanță, înseamnă bani ori un sens giratoriu nu costă nimic. Mai fac încă o dată precizarea, apropo
de sumele de bani, pe lângă proiectare, D.A.L.I., refacerea tuturor bordurilor din jurul lui, la celălalt
refacem și zona de parcare, nu este vorba doar de un cerc pus în mijlocul intersecției.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2020 referitor la 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.
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Domnul primar: timp de câteva săptămâni am purtat discuții cu poliția și cu taximetriștii, am
căzut de acord asupra acestor stații de taxi, am fost de acord cu acest proiect, să punem mai multe stații
de taxi încât să cuprindă cam tot arealul orașului încât oamenii să aibă acces la acestea cât mai repede.
Aici sunt lucruri care depind și de dânșii, trebuie să respecte locurile de taxi într-o stație. Noi am lipit
pe indicatoarele cu taxi numărul de locuri, însă au fost mereu șterse, luate, zgâriate chiar de taximetriști
și îi rog să nu mai facă asemenea lucruri rele pentru că peste tot în lumea civilizată există așa ceva.
Sunt 20 de stații de taxi și îi rog pe taximetriști să respecte regulile de funcționare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2020 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 2020 este prezentat de domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: aici lucrurile eu spun că sunt destul de clare în sensul că nu facem altceva
decât să respectăm prevederile legale.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 54/31.03.2020 referitor la aplicarea Programului de asistență socială
“Hrană pentru persoanele aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite” pe perioada
instituirii stării de urgență este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că
proiectului i s-a propus un amendament în sensul că alin. 2 de la art. 1 este eliminat. Proiectul a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: am considerat că pe perioada stării de urgență este necesară această soluție
pentru persoanele care au beneficiat de cantina socială pentru că nu toți cei care au beneficiat de
această măsură socială și-au depus dosarul și atunci venim în ajutorul lor iar de mâine să poată
beneficia de tichete sociale.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul primar: am o problemă pe care vreau să o discutăm aici, nu am venit cu un proiect de
hotărâre pentru că am zis să avem prima dată să avem o discuție liberă, să ne dăm cu părerea cum este
bine să facem. Cu ceva timp în urmă piața a revenit în subordinea primăriei, au început să se facă
lucruri bune acolo și îl felicit pe domnul Vieza Sorin pentru modul cum gestionează lucrurile acolo
pentru că atât spitalul cât și piața este greu de manageriat. Aș vrea să vă rog să vă dați cu părerea, noi
am făcut a doua dezinfecție duminică, s-a făcut foarte bine, acest lucru vreau să îl facem și în afara
pieței, haideți să găsim o soluție pentru că nu îmi place deloc cum arată piața în exterior de jur
împrejur pe acea străduță. Din punct de vedere legal ne obligă cei de la I.S.U. și nu ne dau autorizație
pentru că acea străduță care vine pe lângă piață și se intersectează cu str. Mieilor, nu permite să se intre
la un incendiu și trebuie făcut ceva, trebuiesc luate măsuri acolo. Nu există nicio hotărâre de consiliu
local în antecedent în care să spună că cei care sunt lucrători ai pieței poate să își desfășoare activitățile
acolo. Cineva a venit și a pus ceva, altcineva și-a mai pus ceva din lemn și-a mai pus o aplecătoare
fiecare cum s-a priceput. Pentru că este un timp mort, eu sunt de acord să desființăm, să ne dăm cu
părerea, sunteți aici, încât să putem face la orice oră din zi și din noapte dezinfecție. Sunt acele tonete
lipite de zidul pieței și nu poți face niciodată o dezinfecție corectă, să desființăm blănile, aplecătoarele
și să încercăm și noi să avem un comerț al pieței civilizat. Unei părți dintre comercianții din piață nu o
să le convină însă, eu îmi asum ca primar acest lucru, în primul rând este importantă sănătatea noastră
ați văzut și dumneavoastră cum acel virus poate să stea pe suprafețe atâta timp și haideți să demolăm
tot ce înseamnă parte de blăni, să găsim soluții încât să venim cu materiale dacă se poate lucioase și să
se poată foarte ușor să se facă dezinfecție. Pe de altă parte când spunem piață eu mă găndesc că putem
să spunem și piața particulară, noi suntem aici și avem un consiliu local și reglăm lucrurile cât se poate
de bine și nu contează dacă este o activitate de stat sau particulară, nu are nicio legătură pentru că mai
sus este acea piațetă și foarte bine că este, asta ne ajută pentru că nu ne permitea spațiul să cuprindem
atâția comercianți însă am intrat acolo duminică și nu mi-a plăcut. Tot așa aveau blăni, perdele, tot
felul de lucruri, niciodată cineva nu ne va autoriza să funcționăm așa cum arată acum, eu vă invit să
-3-

treceți să dați un tur la piața noastră cât și la cea privată. Haideți să găsim alte reguli de funcționare,
este un moment prielnic să terminăm cu lucrurile acestea să fim și noi un oraș civilizat, să îți fie drag
să te duci la piață, să găsim o soluție să își desfășoare comerciații activitatea acolo, nu vreau să plece
nimeni acasă, nu este vorba despre aceasta, deocamdată s-a suspendat activitatea acolo, eu mă gândesc
la un termen extrem de scurt pe care să îl dăm comercianților care își desfășoară activitatea în afara
pieței, acolo unde au mese, stative din lemn să și le ia dacă nu noi după acest termen să le ducem la
târg, nu știu, undeva încât să putem să curățăm să putem să dezinfectăm.
Domnul consilier Pavel Cristian: domnule secretar noi avem o astfel de hotărâre.
Domnul primar: așa este dar nu s-a respectat. Nu o să le convină la mulți dintre comercianții de
acolo însă nici nu putem să nu luăm autorizație ISU pentru piață, o să intervenim și la scările clădirii
noastre, să mai tăiem puțin să aibă loc mașina pompierilor. De aceea am zis că putem să le reglăm
acum, oricum nu este activitate acolo și putem face și dezinfecție. Să îl lăsăm pe domnul Vieza să ne
mai spună câte ceva despre acest lucru.
Domnul Vieza Sorin – Șef Serviciu: persoanele fizice și juridice care ocupă un număr de 54 de
cușete, tarabe, module, de jurul împrejurul pieței și pe str. Mieilor în decursul anilor au adus niște
modificări, amenajări, niște construcții ușoare, lemn, acoperiș care într-adevăr fiecare și le-a făcut după
posibilități și după bunul plac, după cum au crezut că estetica îi ajută.
Domnul primar: și cu acceptul tacit indiferent de cine a fost responsabilul cu piața sau șeful de
serviciu, eu nu vreau să se mai întâmple lucrurile acestea. Vreau să se intre în legalitate.
Domnul Vieza Sorin – Șef Serviciu: putem să îl considerăm un moment 0 și să renunțăm la
aceste construcții ușoare, să redăm pieței un aspect plăcut și util. Acest lucru ne va ajuta în viitor și
pentru autorizarea I.S.U. cât și pentru perioada aceasta de dezinfecție când se impune încă 8 etape de
curățire.
Domnul primar: acest lucru vreau să facem și pe str. Mieilor, face parte din piață și ce se
întâmplă acolo, o să vedem ce destinație o să le dăm, am luptat foarte mult să obținem din terenul de la
semințe pentru a muta o zonă a pieței acolo și nu am reușit până acum. Este un focar de infecție acolo,
apropo de garajele acelea, poate totuși găsim înțelegere, poate din vecinii de acolo mai vând 100 sau
200 m2 , vrem să declasificăm acea clădire de pe str. Mieilor pentru a o demola și atunci s-ar crea mai
mult spațiu pentru comercianții din piață, dezinfecția s-ar face mult mai bine.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: totuși există la piață un magazin care distribuie cafea,
băuturi.
Domnul primar: el are acest drept, dar și-ar dori să încheie toți activitatea pentru că oricum nu
au clienți. Așa că de mâine domnule Sorin să faci un anunț către toți comercianții să le dai un termen
de 3 sau 5 zile, unul foarte scurt ca să avem posibilitatea să facem curățenie și dezinfecție. Sunt
activități pe care le putem face în această perioadă, cum ar fi plombele pe străzi, refacearea aleilor din
parc pentru că nu sunt circulate.
Doamna consilier Hoară Mădălina: aș vrea pentru populația orașului Caracal și pentru
comunele limitrofe care se adresau spitalului și ambulatoriului spitalului să precizați dacă știți data la
care spitalul va fi transformat în spital suport și să le adresați posibililor pacienți necovid ce au de
făcut, unde se pot adresa?
Domnul primar: data nu o știu nici eu, o vom afla când va apărea în monitorul oficial pentru că
sunt lucruri care nu depind de mine sau de prefectură, de D.S.P.. Până atunci niciun serviciu medical
nu poate fi refuzat. Dacă au probleme trebuie să ia legătura cu medicii de familie pentru că este foarte
important iar pentru problemele mai grave să ia legătura cu spitalul. Mai avem o problemă și nu este de
neglijat pentru că mulți din cei care sunt plecați în afară și au revenit acum în țară, este vorba de cei din
țigănie nu au medic de familie, niciun medic de familie nu a vrut să își asume partea de țigănie, nu este
un lucru foarte bun, trebuie să găsim o soluție, trebuie să găsim un medic de familie care să accepte și
să i se pună la dispoziție un spațiu pentru ca acești oameni să intre în legalitate. Legea îi obligă să stea
în izolare, când intră în izolare trebuie să își anunțe medicul de familie, el nu îl are, este o problemă, la
sfârșitul perioadei de izolare trebuie să ia o adeverință medicală de la medicul de familie, aici lucrurile
se încurcă foarte mult, poate are simptome, ce facem? Sunt lucruri neclare, trebuie să intre în legalitate,
eu sper cât de curând poate chiar printr-o hotărâre de consiliu local să găsim un medic de familie care
să fie în acea zonă. Noi putem să-i punem la dispoziție acestui medic de familie partea de social unde
avem o persoană desemnată și cunoaște foarte bine oamenii de acolo.
Doamna consilier Hoară Mădălina: am o întrebare pe care vroiam să o adresez domnului
manager al spitalului, însă acum v-o adresez dumneavoastră, s-a exprimat că în magazia spitalului sunt
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echipamente de protecție complete dar sunt ținute pentru situații de forță majoră. Vreau să vă întreb
dacă un pacient care nu este diagnosticat covid pozitiv în acest moment, se prezintă la urgență și are
nevoie de investigații având o patologie complexă, considerați că este o situație de forță majoră? Există
riscul ca spitalul să intre în carantină înainte de a fi transformat oficial spital covid.
Domnul primar: nu există acest risc nicicum, eu știu că au venit cei de la I.S.U. cu echipamente
complete, 650 de bucăți, eu așa știu, am semnat pentru acest lucru. În magazia spitalului mai sunt și
alte echipamente chiar și pentru ebola, iar dumneavoastră trebuie să știți ca medic că orice pacient care
vine în spital pe sistemul de urgență sau altfel este considerat potențial infectat. Cu siguranță doctorul
de acolo și asistența își iau măsurile necesare, eu chiar nu îmi fac niciun fel de problemă că ar intra în
carantină spitalul. Nu înțeleg cum vedeți dumneavoastră lucrurile care ați lucrat la spital până ieri?
Doamna consilier Hoară Mădălina: domnule primar, eu nu văd lucrurile împotriva spitalului, eu
v-am întrebat, eu nu am lucrat până ieri la spital, încă lucrez în spital, eu am întrebat aceste lucruri
pentru protecția personalului, pentru protecția locuitorilor caracalului, pentru că personalul care
lucrează la spital are familii care locuiesc în oraș și pentru protecția celorlalți pacienți.
Domnul primar: domnul manager a explicat mai devreme, ieri a fost doctora Madan și a
explicat toate aceste lucruri, există echipamente în spital, nu consultă pacienți fără să aibă echipament,
nu sunt probleme în momentul de față.
Doamna consilier Hoară Mădălina: domnul manager a spus că echipamentul se foloșeste doar
în situații de urgență.
Domnul primar: așa ați înțeles dumneavoastră.
Doamna consilier Hoară Mădălina: nu domnule primar.
Doamna consilier Popescu Luminița: o categorie vulnerabilă și nu neapărat în această perioadă
dar cu atât mai mult acum o reprezintă persoanele vârstnice, cele în vârstă de peste 65 de ani, mă
interesează dacă avem o situație a acestor persoane și în special a celor care nu beneficiază de ajutor
din partea familiilor?
Domnul Tudor Cătălin: în prezent avem o monitorizare pentru 103 persoane, sunt monitorizate
zilnic, colegii mei au mers în teren, au luat datele de contact ale lor, au verificat situația materială,
urmează a fi formulate propuneri în funcție de necesități. Vor fi încheiate fișe individuale pe fiecare caz
în parte, deocamdată nu au fost probleme, persoanele care au avut nevoie de ajutor au fost sprijinite
prin cumpărături de către colegi, de către voluntari, este prezent și domnul Burneiu aici care ne-a
sprijinit cu resuse financiare proprii.
Domnul primar: este bine ca oamenii din orașul nostru să înțeleagă că este bine să stea cât mai
mult acasă, să nu se expună, noi am început să facem dezinfecții pe străzi, pe la scările blocurilor,
încercăm să aceste lucruri cu resurse proprii pentru că altfel cheltuielile sunt foarte mari. Mai avem
1100 de kg de clor.
Domnul consilier Pavel Cristian: ați afirmat că veți susține Spitalul Municipal Caracal prin
completarea unei sumei pentru achiziționarea unui ventilator? Ați spus că așteptăm sponsorii și după
aceea noi vom completa suma.
Domnul primar: da, am zis să așteptăm un timp, noi am vrut să venim chiar astăzi pe ordinea de
zi cu un proiect privind cumpărarea unui ventilator dar am zis să mai așteptăm puțin pentru că
ministerul a aprobat 8 ventilatoare pentru spitalul nostru.
Domnul consilier Pavel Cristian: dacă le virăm noi este nevoie de o rectificare bugetară?
Domnul secretar: se poate face rectificare bugetară pe starea de urgență și probabil că da.
Domnul primar: acest cont a fost făcut la inițiativa domnului Dan Rotariu, chiar dânsul a venit
cu prima sumă, cine vrea poate să doneze în acel cont.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dimulescu
Virgiliu Dan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

DIMULESCU VIRGILIU DAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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