ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.10.2015 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 17 consilieri din 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. 219/26.10.2015 în baza Dispoziţiei nr.
1702/26.10.2015
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Alexe Costică propunerea fiind aprobată
în unanimitate.
Dl secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 11.09.2015
care este aprobat în unanimitate şi procesul verbal de la şedinţa ordinară din 30.09.2015.
Dl. Ştefănescu Smarandache Niculae arată că ar fi avut de făcut nişte completări, dar după ce a
studiat înregistrarea pe care i-a pus-o la dispoziţie dl secretar, lipseşte o parte importantă a şedinţei de
plen şi anume de la punctul 5 al ordinei de zi, de când s-a supus la vot de către preşedintele şedinţei,
respectiv, cuantumul indemnizaţiei să nu facă parte din proiectul de hotărâre, până când reprezentanta
de la GAL a discutat. Mai arată că obiecţiile erau exact pe această porţiune, nu ştie de ce lipseşte
această parte din înregistrare, dorind să fie consemnat în procesul verbal că lipseşte această parte din
înregistrare.
Supus la vot, procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şediţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl Primar, dă citire ordinei de zi
Dl consilier Ionescu Dan Valentin doreşte să retragă de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre
de la punctele 5 şi 6 motivat de faptul că în şedinţa ordinară de luna trecută a solicitat o mai multă
transparenţă în redactarea proiectelor de hotărâri, precizând că au avizat proiectele de hotărâre în
comisie, dar nu s-a prezentat nici cel care a făcut proiectul nici dna directoare care a făcut raportul. În
comisie s-a prezentat un economist care a citit nişte date şi care nu a reuşit să ne dea niciun fel de
informaţii şi pentru aceasta solicit scoaterea de pe ordinea de zi a celor două proiecte.
Dl Primar arată că scoaterea de pe ordinea de zi o face iniţiatorul de proiect, iniţiatorul sunt eu,
o aveţi pe dna director economic prezentă, iar acel economist îi ţine locul dnei director atunci când este
în concediu sau când are alte probleme medicale.
Dl consilier Alexe Costică arată că este nevoit să supună la vot, scoaterea de pe ordinea de zi,
să se ceară aprobarea colegilor.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian arată că: a fost o neînţelegere acolo, chiar dl primar a promis
în şedinţă că nu se va mai întâmpla ca următoarele proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului
U.A.T. Municipiul Caracal, se vor îndeplini acele doleanţe ale consilierilor, să fie detalii mai multe
privind sumele, articolele din cadrul capitolului, dacă s-a făcut această propunere, se poate găsi o
soluţie împreună cu dl primar, ţinând cont aşa cum dl secretar ne-a informat în şedinţa privind
informarea de luni privind taxele şi impozitele locale, pe undeva a fost un ultimatum dat de către dl
secretar, ca până pe 10 noiembrie să fie adoptate hotărârile privind taxele şi impozitele, precum şi
taxele şi tarifele la nivelul municipiului Caracal. Mai arată că a mai fost şi o întrunire publică cu privire
la aceste taxe şi impozite locale, care sunt unele dintre principalele proiecte de hotărâri ce afectează
activitatea instituţiilor şi investiţiilor de pe raza UAT Municipiul Caracal. Propun, nu aşa cum a propus
iniţial dl secretar şi eu ştiu că primarul convoacă şedinţele ordinare, aşa cum prevede legea, ca
următoarea şedinţă, cu acel ultimatum de 10 noiembrie, să fie ordinară şi dacă tot se discută de acele
taxe şi impozite care în general rămân la fel, dar cu mici modificări, în acea şedinţă ordinară să se
discute şi aceste două proiecte de la punctele 5 şi 6 de pe ordinea de zi.
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Mai arată că având un număr de înregistrare greşit, nu poţi să vii cu rectificare de buget şi apoi
cu contul de execuţie bugetară, aceste probleme s-au întâmplat şi când s-a aprobat contul de execuţie în
2014 şi bugetul pe anul 2015. Mai arată că aceste proiecte sunt vitale pentru cetăţenii municipiului
Caracal, propune ca dl primar să retragă aceste proiecte de pe ordinea de zi, fiind iniţiatorul, nu că sunt
greşite şi că trebuie puse într-o anumită ordine, şi să fie discutate în următoarea şedinţă. Mai are o
rugăminte la dl primar, ca, împreună cu direcţia economică, Serviciul Pieţe Târguri şi Oboare, pentru
anul 2016 să rămână aceeaşi reducere de 40 % care a fost adoptată prin hotărâre, fiind o soluţie
amiabilă şi pentru cetăţenii caracaleni.
Dl Primar: ţinând cont de doleanţele d-voastră retrag cele două proiecte de pe ordinea de zi, de
la punctele 5 şi 6, urmând ca în şedinţa din data de 10 noiembrie să fie analizate.
Supusă la vot ordinea de zi, cu retragerea celor două proiecte de la punctele 5 şi 6, aceasta este
aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 211/23.10.2015 referitor la aprobarea propunerii de schimbare a
destinaţiei imobilului situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt este prezentat de d-nul
consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Dl consilier Pavel Cristian: ca şi observaţie dl preşedinte al comisiei de specialitate, Dimulescu
Virgiliu a zis, din reflex, că este iniţiat de primarul municipiului, proiectul fiind iniţiat de către
viceprimarul municipiului. În continuare, întreabă care este circuitul documentelor pentru sunt adrese
către consiliul local care nu ajung la consilieri, fiind vorba de o adresă a Şcolii Gimnaziale Ghe.
Magheru invocată în preambulul proiectului, precum şi bilanţul de la ADPP pe care, dl Negreanu, a
spus că l-a depus către consiliul local.
Dl secretar arată că: vis-a-vis de acea afirmaţie făcută de dl Negreanu am purtat discuţii cu
directorul economic, le-am cerut adresa cu numărul de înregistrare şi nu există aşa ceva, iar cu privire
la afirmaţia făcută de d-voastră că acel bilanţ trebuie aprobat la 6 luni de către consiliu, este bine să
luaţi legătura cu directorul economic de la ADPP pentru mai multe detalii, pentru că eu nu sunt de
specialitate. Mai arată că nu figurează înregistrată nicio adresă cu privire la acest aspect, în registrul
secretarului. În ceea ce priveşte adresa pe care a făcut-o Şcoala Gimnazială Ghe. Magheru, acum este
în faţa d-voastră, ea s-a transpus în acest proiect de hotărâre, fiind în dosarul comisiei.
Dl Primar arată că în momentul în care o hârtie vine către consiliul local, dl secretar o prezintă
comisiilor din consiliul local.
Dl secretar arată că nu mai există nicio adresă care să nu fie prezentată consiliului local.
Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că: să înţelegem că dl Negreanu a dus în
eroare consiliul local în şedinţa trecută, când a afirmat că a depus bilanţul către consiliul local. În
continuare, precizează să fie convocat în scris pentru şedinţa următoare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr. 212/23.10.2015 referitor la îndreptarea unei erori materiale din
preambulul H.C.L. nr. 86/30.09.2015 este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin Andrei care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că: eu nu pot decât să felicit pe cei care vor
să îndrepte o eroare materială astfel încât consiliul local să intre într-o notă de legalitate, însă anunţ şi
plenul că această hotărâre de consiliu 86 din 30.09.2015 este atacată în contencios şi face obiectul
dosarului nr. 2827/104/2015 având termen de 04.11.2015 şi potrivit legislaţiei în vigoare nu poate fi
modificată până când instanţa sesizată nu se pronunţă. Îl întreabă pe dl secretar, în continuare, dacă
vrem să intrăm în legalitate, de ce nu se intră în legalitate şi cu hotărârea nr. 45/2015, unde aţi adus în
temei legal aceeaşi lege, care la momentul adoptării hotărârii de către consiliul local, era abrogată?
Dl secretar arată că: punctul d-voastră de vedere l-aţi ridicat şi în comisie, chiar printr-o adresă
scrisă, însă aţi evitat în comisie să-mi indicaţi textul de lege unde îmi spune că nu poate fi modificată o
astfel de hotărâre pentru că este atacată în instanţa de contencios. În instanţa de contencios aţi fi putut
să solicitaţi suspendarea, nu este cazul, pentru că termenul prin care se pronunţă instanţa este destul de
scurt şi din această cauză nu aţi solicitat şi suspendarea ei. În momentul în care se solicita suspendarea,
instanţa putea printr-o încheiere, pronunţată în camera de consiliu, să dispună o suspendare, dar în
condiţiile în care, dacă pe timpul procesului, un act administrativ este revocat, abrogat de către
emitent, acel proces rămâne fără obiect şi instanţa ia act şi încetează.
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Într-o atare situaţie, prin îndreptarea unei erori materiale care este firească în momentul când ai
sute de proiecte de hotărâre, consiliul actual adoptând peste 550 de hotărâri din 2012 şi nu cred că a
mai fost vreuna, este firesc să se mai întâmple, iar dacă vă uitaţi pe internet, acesta este plin de astfel
de hotărâri de îndreptare a erorii materiale, nu este un capăt de ţară. Nu se îndreaptă vreo eroare
materială cuprinsă în conţinutul hotărârii de consiliu, se îndreaptă o eroare materială cuprinsă în
preambulul hotărârii, ceea ce nu are niciun efect asupra consecinţelor juridice pe care le produce
hotărârea aceasta de consiliu, până în momentul când instanţa se va pronunţa, adică pe data de 04
noiembrie şi atunci se va vedea dacă instanţa dispune anularea ei sau nu.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian arată că: dl Ştefănescu a schimbat partidul sau partida, acum
vine să-şi facă, campanie electorală în cadrul consiliului local în faţa cetăţenilor caracaleni, acţiune în
instanţă putând să deschidă oricine, hotărârea instanţei contează, nu cine deschide acţiunea, ceea ce a
rămas definitiv şi irevocabil contează, acum d-voastră faceţi campanie electorală pentru un alt partid,
nu pentru acela pentru care aţi venit, acum sunteţi secretar la UNPR Caracal, nu mai sunteţi membru la
PPDD. Vreau să punctez că este foarte bine că aţi demarat această iniţiativă împreună cu colegii
d-voastră, în instanţa de contencios privind această hotărâre, noi ne vom supune hotărârii instanţei.
Vreţi să duceţi în eroare cetăţeanul caracalean, că a fost băgat un consilier în locul altui consilier, a
apărut un alt consilier peste cei 19 aşa cum spune legea sau căutaţi altceva? Mai arată că: aşteptăm
hotărârea instanţei şi ne supunem hotărârii.
Dl consilier Alexe Costică arată că: lucrurile şi problemele politice să le lăsăm în altă parte şi
să discutăm concret pe proiectul respectiv.
Dl consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că: sunt consilier PPDD aşa cum rezultă de
pe site-ul primăriei Caracal, iar sesizarea la Tribunalul Olt nu am făcut-o în nume personal şi a fost
făcută în numele Organizaţiei PPDD Caracal şi Organizaţiei PPDD Judeţul Olt.
Dl Primar arată că: trebuie să ne aplecăm asupra proiectelor, problemele legate de numirea în
consiliul local a unui consilier de pe lista PSD, se va tranşa în justiţie, nu are rost să discutăm la fiecare
şedinţă, aceeaşi problemă, atâta timp cât există pe rolul instanţei judecătoreşti un proces, să aşteptăm
finalizarea acelui proces şi toată lumea se va supune acelei hotărâri judecătoreşti când va fi definitivă
şi irevocabilă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă (dl
Ştefănescu) şi o abţinere (dl. Epure).
3.Proiectul de hotărâre nr. 213/23.10.2015 referitor la aprobarea listei de repartizare a 3
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2015 este prezentat de d-nul
consilier Stanciu Cătălin Andrei care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre nr. 214/23.10.2015 referitor la aprobarea fondurilor necesare
decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar de stat
de pe raza Municipiului Caracal, care vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru
trimestrul IV al anului bugetar 2015 este prezentat de d-nul consilier Ionescu Dan Valentin şi d-nul
consilier Dimulescu Virgiliu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr. 215/23.10.2015 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015.
Proiect retras.
6.Proiect de hotărâre nr. 216/23.10.2015 referitor la aprobarea contului de execuţie bugetară al
U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015
Proiect retras.
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7.Informări, întrebări şi interpelări.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian arată că: referitor la proiectul privind aprobarea rectificării
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015, o parte dintre consilieri au
sesizat că, printre multele pagini, lipseşte Dispoziţia nr. 1659/09.10.2015 emisă de primarul
municipiului Caracal şi ar fi bine ca până la şedinţa ordinară să fie pusă la dispoziţia consilierilor
pentru că se face referire la aceasta în preambulul proiectului.
Dl consilier Pavel Cristian: pentru dl secretar, aţi spus că aţi vorbit cu directorul economic de
la ADPP, referitor la bilanţ, i l-aţi şi solicitat? pentru că am discutat personal cu d-voastră la comisie ca
bilanţul să fie pus la dispoziţia consilierilor.
Dl secretar arată că: nu am această calitate, fişa postului nu-mi cere să fac aşa ceva, eu fac
legătura, dar dacă d-voastră vreţi, dacă solicitaţi aşa ceva în calitatea d-voastră de consilier, da, eu de
ce să cer, pentru că oricum nu ştiu să mă uit în el, dacă d-voastră sunteţi economist şi ştiţi, atunci este
treaba d-voastră. Ori l-aţi solicitat în şedinţa trecută, ori v-a spus dl Negreanu că a fost depus?
Dacă d-voastră vreţi ca acel bilanţ să vă fie pus la dispoziţie îl solicitaţi, iau legătura cu ADPPul şi îl veţi avea, eu nu fac decât oficiul de a fi între d-voastră ca şi consilier şi conducerea ADPP-ului,
urmând să vă fie adus în şedinţa din 10 noiembrie 2015.
Dl consilier Pavel Cristian arată că a fost solicitat în şedinţa de data trecută.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: dle secretar, rugămintea mea la d-voastră este următoarea,
aici în cadrul şedinţei de consiliu, această doleanţă a dlui Pavel să fie înregistrată şi pe cameră şi în
procesul verbal, cu subiect, predicat, atribut şi complement, aşa să fie scris cum este rostită, pentru că
noi la un moment dat nu mai ştim ce vrea, pentru că eu ştiu că bilanţul se face anual, când vrea raportul
administratorului special de la IGO, societate aflată în lichidare, când vrea raportul administratorului
de la ADPP.
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.
Dl Primar arată că: noi am preluat la începutul anului 2012 o societate SC IGO SA deja aflată
în insolvenţă, în anul 2013, luna martie sau aprilie trebuia declarat falimentul, dar am reuşit, prin acea
HG prin care am plătit suma de 147 miliarde lei vechi, să-i prelungim moartea, efectiv, adică i-am mai
prelungit insolvenţa cu încă un an, neştiind care sunt datoriile reale până la momentul respectiv. Deci,
de la municipalitate către SC IGO SA au plecat cel puţin 157 miliarde pe HG, bani cu care speram să
scoatem această societate din faliment, nu s-a putut face acest lucru, iar în anul 2014 a intrat în
faliment, deci nu a dus-o nimeni în faliment în afară de fosta conducere a acestei societăţi din
momentul în care s-a declarat insolvenţa.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl. consilier Alexe Costică
declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ALEXE COSTICĂ

VIOREL EMIL RĂDESCU
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