ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 10.11.2015 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 toţi cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 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. 229/06.11.2015 în baza Dispoziţiei nr.
1782/06.11.2015
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus dl consilier Badea Aurelian Emilian propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Dl secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa ordinară din 30.10.2015 care este
supus la vot şi aprobat cu 18 voturi pentru şi o abţinere (dl consilier Băţăgui Costel).
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl Primar are rugămintea de a ţine un moment de reculegere în memoria victimelor de la
Clubul Colectiv.
Dl Primar, dă citire ordinei de zi şi retrage proiectul de la punctul nr.5.
Supusă la vot, ordinea de zi, cu modificările aduse, este aprobată în unanimitate.
1.Proiectul de hotărâre nr. 203/12.10.2015 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale
pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2016 este prezentat de domnii
consilieri Ionescu Dan Valentin, Bondrescu Ion Lucian, Stanciu Cătălin Andrei şi Dimulescu Virgiliu
Dan care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate, membrii comisiilor
propunând reducerea taxei pentru oficierea căsătoriilor de la 300 lei la 50 lei şi completarea art. 10 cu
alin. 2 prin care taxele locale la piaţă se vor reduce cu 40% până la terminarea lucrărilor la piaţa
agroalimentară Caracal.
Dl Primar arată că: având în vedere că s-a modificat Codul Fiscal şi ştim că începând cu 1
ianuarie 2015 este un nou Cod fiscal, împreună cu aparatul de specialitate am încercat să rezolvăm
toate taxele şi impozitele pentru municipiul Caracal în sensul că toate aceste taxe pentru Caracal pentru
anul 2016 să nu crească, să rămână la aceeaşi limită ca în anul 2015, la fel cum au fost şi în anul 2014,
acesta a fost dezideratul nostru să nu mărim taxele şi impozitele cu toate că aplicarea noului Cod fiscal
putea să ne ducă la creşteri substanţiale a taxelor şi impozitelor în municipiul Caracal.
Supus la vot, cu propunerile făcute în cadrul comisiilor de specialitate, proiectul de hotărâre este
aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr. 204/12.10.2015 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 2016 este prezentat de domnii
consilieri Ionescu Dan Valentin, Bondrescu Ion Lucian, Stanciu Cătălin Andrei şi Dimulescu Virgiliu
Dan care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre nr. 223/04.11.2015 referitor la aprobarea contului de executie
bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015 este prezentat de dl consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
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4.Proiectul de hotărâre nr. 224/04.11.2015 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015 este prezentat de dl consilier Ionescu Dan
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Dl Jianu Silviu arată că modificările introduse în proiect, se referă la o redistribuire a creditelor
la centrele financiare prin Dispoziţia nr. 1659/09.10.2015 emisă de către dl primar, dând citire în
continuare sumelor care au fost redistribuite. Alte modificări de sume pe buget mai sunt la protecţia
mediului, la capitolul 8402 – transporturi pentru indicatoare şi reparaţii străzi, mai există suplimentări
de sume la cheltuieli de personal la spital şi CAMS, la bunuri şi servicii la spital şi tot la spital sunt
prevăzute sume pentru salariile rezidenţilor, iar la piaţă sunt prevăzute sume pentru achiziţia de
mobilier, în speţă cuşete şi mese şi pentru plata TVA-ului. Mai arată că a mai apărut o completare,
după discuţiile purtate în comisiile de specialitate, pe baza adresei de la Finanţele Publice Olt care se
referă la sumele de bani pentru hotărârile judecătoreşti pentru personalul din învăţământ, acestea fiind
distribuite de comun acord cu toate centrele financiare. În plus au mai venit sume de bani pentru
asistenţă socială şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
Dl consilier Băţăgui Costel consider că este nevoie de încă o dispoziţie a primarului cu privire
la redistribuirea creditelor pentru că mai sunt încă trei centre financiare care au depăşit costul per elev
şi care trebuie să-şi ridice salariile, Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu, sunt
centre care au depăşit suma, fiind nevoie de o nouă redistribuire a creditelor.
Dl Primar arată că: după ce primim toate documentele oficiale de la Inspectoratul de
învăţământ, ANAF, se va face această dispoziţie.
Dl consilier Băţăgui Costel arată că nu este nevoie de adresa de la Inspectorat, fiind vorba de
sumele pe care UAT-ul le dispune.
Dl Primar arată că este vorba despre o justificare, aşa cum am emis prima dispoziţie prin care
s-au dat acei bani către profesori, trebuie să avem o motivaţie în spate, cine solicită, cine a făcut aceste
calcule, pentru că noi mutăm dintr-un cont al bugetului pe care îl primim de la ANAF către toate
unităţile de învăţământ.
Dl consilier Băţăgui Costel arată că Inspectoratul a trimis o adresă de marţea trecută, către
finanţe, problema este că se întârzie salariile cadrelor didactice şi legea spune că UAT-ul are o sumă de
bani şi nu este nevoie de finanţe ca să o distribuie prin dispoziţia primarului către şcoli, după ce suma
pe UAT este cheltuită atunci UAT-ul solicită finanţelor publice o altă sumă de bani.
Dl Primar arată că procedura este foarte clară, le primim, dăm dispoziţie, la fel cum s-a dat şi
data trecută, trimestrul trecut.
Dl profesor Chiosan, din partea sindicatului, arată că problema este legată de aceeaşi
redistribuire a fondurilor existente pentru cheltuieli de personal în învăţământ la nivel de UAT, aşa
cum s-a mai spus, s-a făcut o rectificare, respectiv o deplasare a sumelor de bani din contul respectiv în
contul unităţilor de învăţământ şi nu văd de ce la rugămintea pe care v-o adresăm, dar dacă ziceţi că
este necesară şi realizarea unui demers scriptic, aceeaşi mişcare să fie făcută şi acum.
Dl Primar arată că: d-voastră v-aţi spus punctul de vedere, iar eu am spus foarte clar că nu este
nicio problemă să dau această dispoziţie aşa cum am dat-o şi trimestrul trecut şi nu înţeleg de ce să
facem un caz când nu există, neavând puncte contradictorii.
Dl Chiosan: nu este vorba de puncte contradictorii, este vorba de un decalaj care se produce
între nişte unităţi şi alte unităţi când, până la urmă, oamenii au muncit la fel şi ar trebui să beneficieze
la aceeaşi dată de salarizare.
Dl Primar arată că, dacă erau proiectele discutate data trecută şi erau aprobate, acum nu mai
aveam această problemă, dar, dacă direcţia economică astăzi, vine cu documentele, le-am semnat şi am
dat dispoziţia.
Dl Chiosan arată că: trebuie să facem toate demersurile pentru ca lucrurile să fie puse la punct,
pe de o parte, iar pe de altă parte, întreb, nu putem să procedăm aşa cu jurisprudenţă în ceea ce priveşte
eventuale, poate chiar luna viitoare, astfel de situaţii.
Dl Primar arată că: nu este treaba noastră, fiecare centru financiar cu personalitate juridică
trebuie să-şi facă anumite calcule de la an la an, cu aceste costuri per elev, nu este problema primăriei,
noi decât le centralizăm.
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Dl consilier Băţăgui Costel arată că: asta vă rugăm noi să le centralizăm, să ne cheme direcţia
economică pe toţi directorii centrelor financiare cu administratorii financiari şi să stabilim care sunt
sumele pe UAT, dar nu suntem convocaţi, soluţia fiind convocarea de urgenţă de către direcţia
economică a tuturor directorilor de centre financiare şi a administratorilor financiari, să se vadă care
sunt bani rămaşi în UAT.
Dl Primar: uitaţi-vă la documentele pe care le primiţi oficial de la primărie sau la contabilitate
şi nu trebuie să primiţi o convocare, deoarece primiţi nişte documente oficiale pe care trebuie să le
întocmiţi şi să le trimiteţi înapoi la direcţia financiară pentru centralizare.
Dl consilier Băţăgui Costel arată că: noi ne facem calculul pe anul 2016, dar Legea nr. 1/2011,
legea educaţiei este prost făcută, finanţarea per elev este un lucru prost, care s-a introdus în anul 2001
şi nu are legătură cu realitatea.
Dl Primar arată că: nu este vina noastră, noi asta trebuie să facem, oricare ordonator principal
de credite nu face decât să primească nişte bani de la ANAF, îi primeşte într-un cont, iar noi printr-o
simplă semnătură îi trimitem către centrele financiare, nu se opreşte niciun bănuţ din acel cont la
municipalitate, ce primim, dăm mai departe. Această problemă nu este numai la sistemul de
învăţământ ci şi la spital, spitalul în trimestrul IV nu are contract, finanţarea, plata salariului se face tot
prin rectificări, ca după aceea să primească banii şi nu cred că am avut vreodată probleme de plata
salariilor indiferent care a fost domeniul de activitate, dar trebuie să ai nişte documente în spate pe care
să te bazezi.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian arată că: nu vrem să ducem într-o parte sau alta pe
caracaleanul de rând şi nici pe cadrele didactice din Caracal şi îl întreb pe dl Chiosan şi pe dl Băţăgui
dacă există o culpă a consiliului local sau a executivului caracalean în ceea ce spuneţi d-voastră şi dacă
nu există nicio culpă de ce ne acuzaţi aici?
Dl Chiosan arată că: nu am spus că este vina d-voastră şi am cerut să se rezolve o problemă
care este la îndemâna d-voastră.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr. 225 /04.11.2015 referitor la aprobarea noilor preţuri şi tarife la
serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul
Caracal.
Proiect retras.
6.Proiectul de hotărâre nr. 226/05.11.2015 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie
rutieră în municipiul Caracal este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7.Informări, întrebări şi interpelări.
Dl consilier Pavel Cristian arată că: la şedinţa trecută am solicitat bilanţul de la ADPP, dl
secretar a zis că va lua legătura cu ADPP-ul şi îl va prezenta consilierilor.
Dl secretar arată că: l-am convocat pe directorul de la ADPP printr-o adresă, adresă pe care v-o
pot înainta la sfârşitul şedinţei, n-am intrat în posesia bilanţului, şi tot la sfârşitul şedinţei veţi primi şi
răspunsul pe care l-am primit de la ADPP prin care îmi spune că nu este necesară prezentarea, decât a
bilanţului anual şi nu a celui încheiat la semestru care acela se prezintă la ANAF, fiind punctul lor de
vedere, la sfârşitul şedinţei vă voi face dovada că am făcut demersuri pentru a vi-l pune la dispoziţie.
Dacă vreţi mai fac o interpelare şi solicit scris, să-mi comunice bilanţul pentru a vă fi înaintat d-voastră
personal.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian arată că: aşa cum reiese din procesul verbal din data de
30.10.2015, citez din ceea ce a spus dl consilier Pavel Cristian „eu am cerut bilanţul de la ADPP să
vedem ce datorii au pentru a compara cu perioada când dl Bondrescu a fost la IGO şi au dus-o în
faliment”. Într-adevăr SC IGO SA Caracal a intrat în faliment în urma hotărârii definitive şi
irevocabile a Curţii de Apel Craiova în 2014, iar eu am fost numit prin hotărâre de consiliu
reprezentant în AGA SC IGO SA Caracal, reprezentantul consiliului local unic acţionar.
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Ce vreau să informez este că într-adevăr cu părere de rău, nu s-a mai putut face nimic aşa cum a
spus şi dl primar, această societate fiind în insolvenţă din anul 2007. Aşa cum reiese din Dosarul nr.
2199/104/2014 aflat pe rolul Tribunalului Olt, următorii vinovaţi sunt Anghel Gheorghe, Veselin
Stelian, Georgescu Cristian, Botezatu Victor, Neacşu Petre şi Pisică Artemiza, dumnealor sunt cei care
au devalizat această societate, dumnealor sunt cei care au dosar, nu Bondrescu, iar instanţa va decide,
deci nu Bondrescu este cel care are dosar penal, iar dumneavoastră m-aţi acuzat pe mine. Pentru a sista
discuţiile, dumnealor au furat 56 miliarde numai pentru sponsorizările şi salariile fotbaliştilor,
antrenorilor şi cele 25 de persoane care erau pe lângă echipa de fotbal FC Caracal, aşa reiese din
documentele pe care eu le-am făcut publice în vara anului 2014. Mai arată că pe portalul Tribunalului
Olt se mai găseşte şi dosarul nr. 4932/104/2013 în care se arată cei care, posibil, există prezumţia de
nevinovăţie, au furat zecile de miliarde de la primăria Caracal, dându-le citire în continuare. Precizează
că Tribunalul le va condamna pe acele persoane, dacă sunt găsite vinovate şi nu pe Bondrescu aşa cum
dl consilier Pavel m-a făcut în şedinţa trecută că am falimentat eu SC IGO SA, eu am avut calitatea cu
care consiliul m-a împuternicit, reprezentantul consiliului local, acţionar unic în AGA.
Dl consilier Pavel Cristian arată că: acuzaţia a fost făcută chiar de dl primar când spune că a
solicitat datoriile şi nu a ştiut datoriile de la SC IGO SA, d-voastră fiind în consiliul de administraţie,
iar dl primar spune că „ având în vedere că nu am ştiut datoriile de la IGO s-au virat 157 miliarde la
IGO”.
Dl primar arată că: în ceea ce priveşte cele 157 miliarde, este vorba de anul 2012, uitaţi-vă când
s-a dat hotărârea de guvern şi când s-au făcut acele redistribuiri în conformitate cu hotărârea de
guvern, fiind vorba de anul 2012, când deja IGO avea falimentul declarat pentru luna aprilie 2013, prin
acele virări din anul 2012, am reuşit să mai prelungim un an falimentul, eu vorbesc pe documente nu
pe vorbe, nu m-am referit nici la anul 2010, nici 2015, nici 2014, am spus că s-au făcut acele virări în
conformitate cu hotărârea de guvern în anul 2012.
Dl consilier Pavel Cristian arată că: aţi afirmat că nu ştiaţi datoriile.
Dl Primar afirmă că: eu eram executiv, eu nu aveam nicio calitate în SC IGO SA, decât dacă se
prestau activităţi în conformitate cu procesele verbale de recepţie, ca lucrările să fie plătite, falimentul
SC IGO nu are nicio treabă cu actualul legislativ sau executiv, s-a început insolvenţa de foarte mult
timp, iar falimentul era declarat în aprilie 2013, iar acea compensare s-a făcut cu bugetul de stat cu
IGO şi Primăria Caracal în anul 2012, este o diferenţă, încercaţi să nu încurcaţi anii şi să nu aruncaţi pe
unul sau pe altul ceea ce nu a afirmat nimeni.
Dl Primar doreşte să facă două informări şi anume că: ieri dimineaţă în cadrul ADI Oltul în
Adunarea Generală s-au aprobat caietele de sarcini pentru proiectul, esenţial pentru municipiul
Caracal, modernizare şi extindere reţele apă şi canal, în momentul în care s-au aprobat aceste caiete de
sarcini pentru municipiul Caracal şi pentru oraşul Corabia, Compania de Apă Olt va desfăşura
licitaţiile privind implementarea acestui proiect care este în valoare de 32 milioane de euro, bani care
vin de la U.E. La finele acestui proiect, străzile din municipiul Caracal, vor avea toate, reţele de apă şi
canal în conformitate cu normativele europene.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl. consilier Badea Aurelian
Emilian declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

BADEA AURELIAN EMILIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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