ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2020 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 17 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. 38222/27.08.2020 în baza Dispoziţiei nr. 588/27.08.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă doamna consilier Florica Florentina Clarisa propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
29.07.2020, procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 10.08.2020 și
procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 13.08.2020, 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.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 158/26.08.2020 referitor la aprobarea protocolului de colaborare
între Municipiul Caracal și Inspectoratul de Poliție al Județului Olt - Poliția Municipiului Caracal,
privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video 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 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 159/26.08.2020 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în Municipiul 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 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 160/26.08.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de
cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a
gazelor naturale în Municipiul Caracal pentru strada Lăcrămioarei 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 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 161/26.08.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, 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 17 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 162/26.08.2020 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca
obiect imobil ce aparține fondului locativ al Municipiului Caracal, compus din două camere în
suprafață utilă de 51,68 mp, situat în Caracal, Str. Carpați nr. 73, bl. A, sc. C, et. 1, ap. 16, Jud. Olt 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 17 voturi pentru.
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6.Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă
de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa
Victoriei nr. 2 către Asociaţia Clubul Parașutiștilor 80 Caracal este prezentat de domnul consilier
Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: mă abțin de la discuții și nu îmi exercit
dreptul de vot.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din
H.C.L. nr. 83/31.10.2012 privind concesionarea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor
terenuri în suprafață totală de 3,75 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru
amplasarea unor panouri publicitare și prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, pe o
perioadă de 10 ani 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 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2020 referitor la aprobarea modificării și completării
anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal 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 17 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: aceste terenuri au fost date în baza legii și tot în baza legii pot fi încetate
pentru că cei care și-au câștigat acest drept nu și-au respectat clauzele contractuale adică să înceapă
construcția într-un an de zile.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din
domeniul privat al Municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 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 17 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului
local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 –
2021 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: face propuneri din partea P.S.D. pentru unitățile de
învățământ din Municipiul Caracal.
Domnul consilier Pavel Cristian: face propuneri din partea P.N.L. pentru unitățile de
învățământ din Municipiul Caracal.
Supuse la vot, propunerile au fost aprobate cu 17 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului
local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 – 2021 este prezentat de
domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
-2-

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: face propuneri din partea P.S.D. pentru unitățile de
învățământ din Municipiul Caracal.
Domnul consilier Pavel Cristian: face propuneri din partea P.N.L. pentru unitățile de
învățământ din Municipiul Caracal.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: cine face parte din C.E.A.C. nu poate face parte din
C.A. la aceeași unitate de învățământ.
Domnul viceprimar: domnule secretar să faceți redistribuirea consilierilor locali ca să nu fie
probleme.
Supuse la vot, cu mențiunea să nu se regăsească același consilier local în C.E.A.C. și C.A. la
aceeași unitate de învățământ, propunerile au fost aprobate cu 17 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din
Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia 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 consilier Bățăgui Costel Răzvan: fac apel la inițiatorul proiectului dar și la domnul
Alexe Costică să dea dovadă de înțelegere.
Domnul Alexe Costică: este vorba de persoană și trebuie să fie vot secret.
Domnul secretar: consiliul decide cum va fi votul.
Domnul Alexe Costică: vreau să supuneți la vot că așa este legal.
Domnul primar: oamenii trebuie să înțeleagă că funcțiile nu le au pe viață.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea ca votul să fie secret, propunere care a fost
votată cu un vot pentru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea ca votul să fie deschis, propunere care a fost
votată cu 16 voturi pentru.
Ca urmare votul va fi deschis.
Domnul Alexe Costică: îmi cer scuze că s-a ajuns aici, înțeleg că mi-aș fi dat demisia din
P.S.D. dar nu are nicio relevanță, în consiliu de administrație nu sunt funcții politice dar dacă așa au
văzut lucrurile nu este nicio problemă. Referitor la acest consiliu de administrație, acesta nu s-a mai
întrunit de 7 luni de zile, de ce nu știu, poate să ne explice domnul primar sau cei de la Slatina deși
apelând la domnul primar de nenumărate ori, chiar nu vreți să știm și noi ce se întâmplă la spital, chiar
nu vreți să fie o transparență pe perioada pandemiei? Domnul Ștefănescu venise la un moment dat cu
un raport de activitate, dacă nu lunar măcar trimestrial pentru că așa mi se pare normal ca toate
consiliile de administrație să putem veni lunar să explicăm oamenilor pentru că sunt oameni trimiși din
partea consiliului local care vin să reprezinte cetățenii Municipiului Caracal și toți cei care au legătură
cu sistemul de sănătate. De ce nu s-au întâmplat aceste lucruri poate să ne explice domnul primar.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: ce v-a împiedicat să veniți cu un raport de activitate?
Domnul Alexe Costică: ni l-a solicitat cineva? De la începutul anului nu s-a întrunit consiliu de
administrație.
Domnul primar: din momentul în care a fost această situație epidemiologică, președintele
consiliului de administrație, doamna doctor Madan, dânsa raspunde pe județul Olt de măsurile privind
combaterea acestei boli. S-a hotărât ca aceste consilii de administrație să se întrunească doar atunci
când există situații limită. Pe de altă parte trebuie să așteptăm și schimbările, nu știu dacă a venit
vremea schimbărilor, eu nu cred că este o problemă să schimbi un om cu altul mai ales că persoana
propusă este viceprimarul, este un om care are toate atuurile să ne reprezinte în consiliul de
administrație la spital.
Domnul Alexe Costică: nici pentru mine nu este o problemă, eu am venit cu propunearea dacă
nu se mai merită să mai fiu acolo, asta este, nu este o problemă personală, este foarte bine, foarte
corect ceea ce spuneți dar numai să fie și adevărat. A fost Curtea de Conturi acolo, au fost suspiciuni
cum s-au făcut achizițiile.
Domnul primar: nu există suspiciuni ale Curții de Conturi, să nu lansăm în spațiul public aceste
lucruri. S-a luat legătura cu președintele consiliului de administrație și săptămâna următoare va fi o
ședință de consiliu de administrație.
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Domnul Alexe Costică: toate aceste suspiciuni se datorează faptului că nu s-a mai întrunit
consiliu de administrație.
Domnul consilier Pavel Cristian: aici este o chestiune juridică, în Codul Administrativ scrie că
reprezentanții în consiliile de administrație trebuie să respecte ponderea de la ultimele alegeri, odată ce
nu mai este membru P.S.D. e clar că trebuia schimbat, eu nu am nimic personal cu nimeni numai că
juridic așa este. Pe de altă parte are dreptate cum este posibil ca de 6 luni de zile să nu se țină consiliu
de administrație?
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: eu îl propun pe domnul Ionescu Dan Valentin.
Domnul primar: și eu sunt de acord cu această propunere, fiind și viceprimar închidem toate
discuțiile care pot fi pe această temă. Este o persoană onorantă.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 17 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
14.Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2020 referitor la aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat pentru desfăşurarea activităţilor specifice de punere la adăpost temporar, a animalelor care
circulă liber și neînsoțite pe raza Municipiului Caracal, județul Olt, între Consiliul Local al
Municipiului Caracal, prin U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația pentru Supravegherea și Protecția
Animalelor IVETS – ASPA IVETS este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: punerea la adăpost temporar, ce se întîmplă după acest
adăpost temporar?
Domnul primar: clar nu putem ști, noi am încercat pentru că sunt niște termene foarte mari
acolo, nimeni nu vrea ca acești câini să moară, important este să începem să luăm câinii din oraș, am
găsit această posibilitate să ducem câinii la acest adăpost, temporar, important este să scăpăm de ei de
pe străzi. Nu am auzit pe nimeni să spună, cei care trec pe la C.P.U. sunt 500 pe an poate mai mult,
gândiți-vă că mai sunt și cei care nu se duc, este o problemă extrem de mare și am găsit această
posibilitate să îi ducem într-un adăpost temporar.
Domnul secretar: aș vrea să observați că protocolul nu vizează doar câinii, ci toate animalele
care sunt abandonate pe domeniul public.
Domnul primar: am găsit foarte târziu această soluție.
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: care este diferența, spuneți că ne întoarcem la aceeași
situație de acum 4 ani?
Domnul primar: în momentul în care nu vom lua o hotărâre sigur că nu există altă soluție că ea
nu poate să fie decât legală. Soluția pe care am încercat să o găsim a fost întotdeauna să fie legală.
Dacă nu am aproba astăzi acest proiect ne-am duce mai departe cu soluții care nu se regăsesc din punct
de vedere juridic.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
15 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: prezintă spre informare cele două plângeri prealabile ale doamnei Predica
Georgeta în calitate de administrator al societății MARGEZO GEOMAR S.R.L.
Domnul secretar anunță președintele de ședință pentru următoarea lună, acesta fiind doamna
Hoară Mădălina însă nu prea a fost la ședințe în ultima perioadă (2 luni) și după aceea urmează domnul
Ilin Radu Mihail dacă nu va fi dânsa prezentă.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Florica
Florentina Clarisa declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

FLORICA FLORENTINA CLARISA

RĂDESCU VIOREL EMIL
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