ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.12.2015 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. 255/18.12.2015 în baza Dispoziţiei nr.
2210/18.12.2015.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus dl consilier Badea Emanuel Aurelian propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui Florescu Marian, prezent în sală.
Dl Florescu Marian doreşte să pună trei întrebări, fără a avea pretenţia să i se răspundă astăzi,
astfel: dacă în bugetul pe anul 2016 s-a prevăzut vreo sumă pentru reabilitarea cartierului HCC, cea dea doua întrebare: dacă există aprobările necesare pentru funcţionarea unor magazine aflate la parterul
blocurilor acolo unde se comercializează obiecte inflamabile, iar cel de-al treilea subiect doreşte să ştie
în ce mod există respectul faţă de luptătorii în revoluţie şi persoanele care au fost declarate cetăţeni de
onoare ai oraşului, fiind vorba de cazul familiei Manda Marin, oferind, în continuare detalii despre
această familie, precizând ca această situaţie să fie analizată la nivel de consiliu şi de primărie.
Dl Primar arată că: la prima întrebare a d-voastră privind reabilitarea cartierului HCC, după
cum ştiţi în anul 2013 s-au aprobat prin hotărâre a consiliului local, indicatorii tehnico-economici,
cartierul HCC este prins pe fonduri europene, pe lista scurtă a ADR Olteniei privind reabilitarea cu
fonduri europene. În momentul de faţă nu este deschisă axa, partea de cofinanţare există, aşteptăm să
se deschidă axa pentru modernizare, referindu-se la partea de interior. Mai arată că: Centrul de zi
Cristina, cartierul HCC împreună cu străzile care înconjoară şi întretaie cartierul HCC sunt cuprinse în
programul integrat de dezvoltare al municipiului Caracal şi încă din anul 2013, acestea se află pe lista
de priorităţi a ADR Sud-Est Oltenia. Când se va deschide axa de către Guvernul României, nu o
deschidem noi la nivel local, unul dintre proiectele care vor fi finanţate cu fonduri europene, va fi
acesta.
La cel de-al doilea punct în ceea ce priveşte magazinele, primăria dă acord de funcţionare, în
sensul că se respectă codul CAEN trecut la Registrul Comerţului şi orele de funcţionare, în rest, partea
de clădire, de spaţiu, o avizează alte instituţii, nu avizăm noi, dacă au voie sau nu au voie, dacă spaţiul
respectiv este corespunzător din punct de vedere tehnic, se ocupă alte organisme, fiind vorba de ISU şi
celelalte.
La cea de-a treia problemă cu revoluţionarul, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
revoluţionarii sau văduvele revoluţionarilor beneficiază de anumite avantaje fiscale, inclusiv la taxele
şi impozitele locale au scutire de la aceste taxe şi impozite.
Dl secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa ordinară din 10.11.2015 care este
supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl Primar, dă citire ordinei de zi şi retrage proiectul de la punctul nr.2 pentru că nu s-a primit
avizul în timp util de la ANFP.
Supusă la vot, ordinea de zi, cu modificările aduse, este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 239/04.12.2015 referitor la numirea în funcţie publică de
conducere şef serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al
municipiului Caracal este prezentat de dl consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
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2.Proiect de hotărâre nr.242/09.12.2015 referitor la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal.
Proiect retras.
3.Proiectul de hotărâre nr. 244/09.12.2015 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Crîmpoia jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de dl
consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre nr.245/09.12.2015 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în
conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare este prezentat de dl consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr.250/14.12.2015 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe este prezentat de dl consilier Stanciu Cătălin, care arată că proiectul de hotărâre a primit
aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre nr.251/14.12.2015 referitor la prelungirea folosinţei gratuite de către
Casa Judeţeană de Pensii Olt - Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă,
pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului
Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt este prezentat de dl consilier Dimulescu Virgiliu Dan
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre nr.252/15.12.2015 referitor la aprobarea rectificarii Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015 este prezentat de dl consilier Ionescu Dan
Valentin, care arată că proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre nr. 253/17.12.2015 referitor la aprobarea anulării cotei de 73,3% din
majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi Procedura de acordare a
anulării cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de
contribuabilii persoane fizice/juridice este prezentat de dl consilier Ionescu Dan Valentin care arată că
proiectul de hotărâre a primit avizul favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Este propusă completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
9. Proiectul de hotărâre nr. 241 /09.12.2015 referitor la acordul de principiu privind
transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna
Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea
Consiliul local al comunei Deveselu este prezentat de dl consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
10. Proiectul de hotărâre nr. 243/09.12.2015 referitor la constituirea Comisiei de analiză şi
verificare a activităţii Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI
TARGULUI SAPTAMANAL CARACAL este prezentat de dl consilier Stanciu Cătălin Andrei care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate, existând un
amendament la art. 2 din proiect şi anume ca perioada în care comisia îşi va desfăşura activitatea să fie
de 45 de zile şi nu de 30 de zile.
Dl consilier Pavel Cristian : pentru iniţiator aş avea două întrebări şi anume la art. 2, pct c,
verificarea contractelor încheiate, la ce se referă ?
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Dl consilier Stanciu Cătălin arată că se referă la contractele de închiriere a spaţiului, datorită
faptului că s-a făcut serviciu, contractele de chirie au trecut către serviciu.
Dl consilier Pavel Cristian întreabă : tot la art. 2 la obiectivele comisiei, elaborarea de
propuneri de măsuri pentru creşterea eficienţei activităţii, în regulament spune, după caz, plecaţi deja
cu ideea că trebuie neapărat elaborate propunerile, dacă se constată că sunt de făcut propuneri, atunci
se fac, nu dinainte noi dăm obiectiv să se propună ceva.
Dl consilier Stanciu Cătălin arată că : s-a trecut aşa pentru că în condiţiile în care se vor
constata nereguli la piaţă, se vor face anumite propuneri.
Dl consilier Pavel Cristian arată că : este obiectiv clar, este obligatoriu să se propună măsuri,
deci cum este trecut aici obiectiv, este obligatoriu să propună, din contră, trebuie să aştepte şi la final,
după caz, propune, exact cum se suprapune cu art. 3 unde spune, acest raport va conţine în mod
obligatoriu propuneri, de ce în mod obligatoriu, dacă legea spune, după caz ? deci la finalul raportului,
după caz, dacă constată, aici spuneţi că în mod obligatoriu, mie mi se pare un fel de dedicaţie, eu în
principiu sunt de acord cu orice analiză, dar se pare că aici este ţintită, trebuie să se obţină o anumită
soluţie.
Dl consilier Stanciu Cătălin întreabă : dacă sunteţi de acord cu această comisie, de ce stăm
acum să facem analiză pe text ?
Dl consilier Pavel Cristian arată că : nu respectă legea, legea spune, după caz.
Dl consilier Stanciu Cătălin arată că : în loc de obligatoriu, se va trece, după caz.
Dl Viceprimar arată că : dacă doriţi să vedeţi există un astfel de proiect iniţiat de către consiliul
local Zalău, puteţi să-l vizualizaţi pe pagina primăriei.
Dl consilier Stanciu Cătălin face propunerile cu privire la Comisia de analiză şi verificare a
activităţii Serviciului Public de interes local „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI
SAPTAMANAL CARACAL” în următoarea componenţă :
1. Domnul consilier Băţăgui Costel
2. Domnul consilier Badea Aurelian
3. Domnul consilier Maciu Marin
4. Domnul consilier Spătaru Marin
5. Domnul consilier Stanciu Cătălin Andrei
Supus la vot, prin vot secret, cu amendamentul adus cu privire la perioada de 45 de zile,
proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă.
11.Informări, întrebări şi interpelări.
Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae: aş dori să informez consiliul local că mâine este
ziua de 22 decembrie când se sărbătoreşte ziua victoriei şi a libertăţii şi sunt nişte activităţi care se vor
desfăşura în Parcul Constantin Poroineanu la ora 12:00 şi tot consiliul este invitat să participe la
comemorarea victimelor Revoluţiei Române. Mai informează că în anul 2015 s-a făcut o procedură de
reverificare a dosarelor revoluţionarilor, s-au vehiculat cifre destul de mari, 16 mii, 15 mii, aceste
cereri de revendicare au fost depuse la Secretarul de stat pentru problemele revoluţionarilor în număr
de vreo 6500 şi s-a instituit o altă calitate, luptător cu rol determinant. Spre mândria noastră, 26 de
persoane din Caracal, toţi foşti militari, au obţinut acest titlu cu rol determinant, iar la nivel naţional
sunt până în 3000 şi tot la nivel naţional, foşti militari, au mai obţinut două foste cadre militare din
Timişoara şi unul din Bucureşti şi 26 din Caracal, cele două comisii care au verificat activiatea acestor
persoane, credem că şi-au făcut datoria nefiind loc de nicio interpretare.
În continuare, informează consiliul local că pe data de 18.11.2015, Tribunalul Olt a admis
cererea de chemare în judecată formulată de subsemnatul în contradictoriu cu Consiliul local
municipal Caracal şi a anulat hotărârea consiliului local nr. 86/30.09.2015, fiind redactată hotărârea
Tribunalului pe 08.12.2015, urmând să ni se comunice.
Dl Primar: ţinând cont că se împlinesc 26 de ani de la Revoluţia Română, solicit să ţinem un
moment de reculegere în memoria celor care s-au jertfit pentru ca noi să fim liberi şi să fie democraţie
în ţară.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl. consilier Badea Emanuel
Aurelian declară închise lucrările şedinţei ordinare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

BADEA EMANUEL AURELIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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