ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.05.2015 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 18 consilieri locali aleşi, urmând a fi validat şi cel de-al 19
consilier local.
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. 111/26.05.2015 în baza Dispoziţiei nr.
719/26.05.2015.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Stănescu Viorel Octavian, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
D-nul Stănescu Viorel Octavian arată că, în sală este prezentă Asociaţia Club Sportiv Prietenia
şi d-nul Baciu Aurel, reprezentantul asociaţiei doreşte să facă o informare cu privire la rezultatele
obţinute, precizând că asociaţia este campioană naţională de skandenberg, unde la Braşov a obţinut
cele mai bune rezultate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 08.04.2015
care este aprobat în unanimitate şi procesul verbal de la şedinţa ordinară din 30.04.2015, la care d-nul
consilier Stefănescu Smarandache Niculae doreşte să fie consemnată în procesul verbal menţiunea pe
care a făcut-o în şedinţa trecută şi anume să fie comunicat numărul adresei prin care a fost convocat
d-nul Negreanu Gheorghiţă pentru a participa la şedinţa consiliului local.
Supus la vot, cu completările făcute, procesul verbal este aprobat în unanimitate.
Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar, dă citire ordinei de zi, care este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
1.Proiectul de hotărâre nr. 99/21.05.2015 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Gâtan Ilie, membru P.S.D. este prezentat de dnul consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2. Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Dimulescu Virgiliu Dan, membru PSD
este prezentată de d-nul secretar Viorel Rădescu care arată că prin hotărârea anterioară consiliul local
a luat act de încetarea de drept, a demisiei d-lui Gâtan Ilie, iar în baza acestei demisii, consiliul local
este informat de către Organizaţia Judeţeană PSD prin adresa nr. 98/20.05.2015, în conformitate cu
prevederile art. 9 alin. 2 lit. a şi art.12 alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu
modificările şi completările ulterioare, solicită ca în prima şedinţă ordinară să procedeze la validarea
mandatului d-lui Dimulescu Virgiliu Dan aflat pe poziţia nr. 17 pe lista de supleanţi a PSD pentru
alegerea consiliului local al municipiului Caracal. Deasemenea Organizaţia Judeţeană PSD face
precizarea că d-nul Dimulescu Dan este în prezent membru al Organizaţiei Judeţene Olt a PSD. Având
în vedere cele expuse are rugămintea ca membrii comisiei de validare să se retragă pentru a analiza
propunerea făcută de PSD întocmind procesul verbal aferent.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului
verbal al comisiei de validare, precizând că d-nul Dimulescu Virgiliu Dan îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege şi propune cu unanimitate de voturi validare acestuia pentru calitatea de consilier
local.
Supusă la vot, propunerea comisiei de validare este adoptată în unanimitate.
1

D-nul Dimulescu Virgiliu Dan depune Jurământul.
3. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/22.06.2012, privind stabilirea
şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate este prezentată de d-nul
secretar Viorel Rădescu care arată că având în vedere validarea d-lui Dimulescu Dan, se impune ca
acesta să facă parte din comisiile de specialitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune ca d-nul consilier Dimulescu Dan să facă parte
din comisia juridică şi comisia de cultură, urmând ca d-nul viceprimar Stănescu Viorel Octavian să
facă parte din comsia economică şi să fie transferat de la comisia de cultură.
Supusă la vot, cu propunerea d-lui consilier Bondrescu Ion Lucian, este aprobată în
unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre nr.100/21.05.2015 referitor la planul de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în municipiul Caracal este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul
de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr.101/22.05.2015 referitor la contravaloarea atestatelor de producător
şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol este prezentat de d-nul consilier
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre nr. 110 /25.05.2015 referitor la încetarea dreptului de folosinţă a unei
suprafeţe de teren atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 şi repartizarea acesteia altui beneficiar este
prezentat de d-nul 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 este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre nr.102/22.05.2015 referitor la aprobarea unor criterii suplimentare în
vederea atribuirii terenurilor conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre nr. 103/22.05.2015 referitor la însuşirea raportului de evaluare având ca
obiect terenul intravilan în suprafaţă de 46,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului
Caracal, situat în Caracal, str. Aleea Dragoş Vodă, la E de Bl. B6, jud. Olt este prezentat de d-nul
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate, comisia făcând observaţia ca raportul de evaluare să fie reactualizat.
D-nul secretar arată că art. 1 din proiect urmează a fi completat cu următoarea sintagmă:
„Valoarea evaluată a terenului va fi actualizată conform prevederilor legale în vigoare la data adoptării
prezentei hotărâri.”
Supus la vot, cu modificările făcute, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
9.Proiectul de hotărâre nr.104/22.05.2015 referitor la aprobarea contului de executie bugetara
al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.03.2015 este prezentat de d-nul consilier Ionescu Dan Valentin
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
10.Proiectul de hotărâre nr.105/22.05.2015 referitor la aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015 este prezentat de d-nul consilier Ionescu
Dan Valentin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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D-nul secretar arată că d-na director economic, în plenul comisiei, a venit cu o completare faţă
de proiectul iniţial, fiind vorba de anexa nr. 2 care va fi inserată în proiect.
Supus la vot, cu completările făcute, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
11.Proiectul de hotărâre nr.106/22.05.2015 referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare
din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru
luna APRILIE 2015 d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.Proiectul de hotărâre nr. 107/22.05.2015 referitor la exercitarea dreptului de preemţiune
de către Municipiul Caracal la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Caracal,
str. Piaţa Victoriei nr.2, jud. Olt este prezentat de d-nul consilier Ionescu Dan Valentin şi d-nul
consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile
de specialitate.
D-nul consilier Pavel Cristian arată că proiectul de hotărâre este contrazis chiar de raportul de
specialitate unde se face referire la HCL Caracal nr.151/28.11.2014 în care se menţionează că se pot
înscrie la licitaţie în limita disponibilităţilor financiare identificate în bugetul local, aşadar trebuiesc
nişte sume certe, riscul este că se solicită pe o perioadă de 2 ani, întrebând ce se va întâmpla dacă peste
un an nu mai sunt bani să plătească şi dacă îşi asumă riscul de a pierde sumele plătite până la un
moment dat.
D-nul Primar arată că în momentul când participi la o licitaţie se poate câştiga sau se poate
pierde, existând două posibilităţi de a achiziţiona bunul respectiv, cu bani direct din buget sau se poate
face un împrumut bancar pentru acoperirea sumei respective. Aceste discuţii sunt în momentul de faţă,
iar dacă, consiliul local hotărăşte să achiziţioneze aceste bunuri, este clar că tot consiliul local va
prevedea toate sumele aferente achiziţionării acestor bunuri în bugetele pe anii următori. Aşadar, dacă
în şedinţele de consiliu se hotărăşte achiziţionarea acestor bunuri, tot consiliul local aprobă bugetele,
precizând că în momentul în care consiliul local şi-a asumat responsabilitatea să achiziţioneze aceste
bunuri este clar că are şi pârghiile necesare de a duce la îndeplinire hotărârea consilului local de
achiziţionare a acestor bunuri.
D-nul consilier Pavel Cristian arată că bugetul a fost aprobat şi au fost aprobate numai 4 miliarde,
în condiţiile în care se doreşte cumpărarea bunurilor în valoare de 30 miliarde.
D-nul Primar arată că este totul soluţionat într-o cerere de a achiziţiona lunar printr-o plată aceste
bunuri, rectificarea se va face în luna iulie-august anul acesta, iar la anul va fi alt buget.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că este de acord cu înscrierea la licitaţie şi face o
propunere, care a mai fost făcută, ca executivul caracalean să întreprindă o acţiune la instanţele
judecătoreşti privind modul achiziţionării sau devenirii proprietar al SC IGO SA a acestor imobile şi a
celorlalte. Mai arată că se cere acum să aducem acasă „Casa Popescu”, care a fost un imobil privat care
nu a aparţinut după naţionalizare nici RAGCL şi nici SC IGO SA cum se invocă acum, ci statului
român, iar dacă aparţinea unei persoane fizice sau juridice trebuia să existe un contract de vânzare
cumpărare. Mai arată că se cere un efort financiar, din calculele făcute, de 10,9 miliarde pentru această
clădire, precizând că în urmă cu un an şi câteva luni a adus la cunoştinţă colegilor, d-lui primar,
administraţiei publice locale şi compartimentului juridic, protocolul şi sentinţele judecătoreşti pe care
le prezintă în continuare. Mai arată că nu întâmplător se discută de aceste documente din urmă cu 15
ani, pentru că din anul 2007 SC IGO SA a intrat în insolvenţă fiind administrat după Legea nr. 85, iar
judecătorul sindic a stabilit un administrator judiciar printr-o firmă, care a administrat societatea din
anul 2007 până în anul 2014, până a adus-o în lichidare. Datorită Hotărârii Curţii de Apel Craiova la
intrarea în lichidare s-a ajuns să se cumpere imobilul care ne-a aparţinut cândva, completând că
administratorul a devenit lichitaror, adică aceeaşi persoană fizică şi juridică, adică cine a reprezentat
persoana juridică, Phoenix SPRL. În continuare, prezintă detalii cu privire la echipa de fotbal din
perioada 2011-2013, societatea fiind devalizată cu suma de 52 de miliarde, precizând că există un
dosar pe rolul Tribunalului Olt privind sumele respective.
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Mai arată că în 25 de ani caracalenii au fost privaţi de cel puţin 800 miliarde lei vechi, având
bilete la ordin emise de către SC IGO SA şi avalizate de fosta conducere a primăriei, ba se pune
sechestru pe cont, ba am fost executaţi silit pe 21 de miliarde, ba se rămâne în apel, ba nu se rămâne în
apel.
Mai arată că unde s-au dus cele 800 de miliarde lei vechi şi nu se vede nimic, începând cu anul
2012 s-a realizat ceva, chiar dacă unii colegi nu recunosc acest lucru, dând exemplu că au fost făcute
investiţii în străzi, şcoli, trotuare şi cartiere.
D-nul Primar arată că în pledoaria d-lui consilier Bondrescu Ion Lucian a reţinut şi doreşte, din
partea d-lui secretar, ca până luni, să i se dea un răspuns cu deschiderea acţiunii, probabil solicitată de
către toţi consilierii nu numai de d-nul Bondrescu şi aşa cum s-a procedat cu toate acţiunile inclusiv cu
GDF-ul când am fost executaţi şi s-au luat banii din buget, am demonstrat că acolo unde găsim o
portiţă legală de a ataca orice hotătâre care priveşte bugetul municipalităţii, o facem astfel încât să ne
recuperăm o parte din bani.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă ( Ionescu
Dan Valentin, Pavel Cristian, Mocanu Ioan).
13.Proiectul de hotărâre nr.108/22.05.2015 referitor la cumpărarea bunurilor imobile ale SC
IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL înscrise în Publicaţia de
vânzare nr. 1016/05.05.2015, în limita a 75% din valoarea de evaluare a acestora, cu posibilitatea
achitării contravalorii acestora în rate egale pe o perioada de 24 luni în situaţia în care se primeşte
acordul Adunării creditorilor ai debitoarei este prezentat de d-nul consilier Ionescu Dan Valentin şi dnul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisiile de specialitate.
D-nul secretar arată că achiziţionarea bunurilor este sub condiţie în sensul că ea vizează achitarea
contravalorii în rate pe o perioadă de 24 de luni, însă această cumpărare este condiţionată de acordul
Adunării creditorilor, în situaţia în care Adunarea creditorilor la SC IGO SA nu-şi va da acordul de
cumpărare în rate egale atunci poate spune că hotărârea nu poate fi pusă în practică, întrucât dacă ei
doresc toţi banii odată, hotărârea vizează doar condiţia de achitare în 24 de luni.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian dă citire proiectului de hotărâre, precizând în continuare,
că proprietatea lui SC IGO SA nu a luat fiinţă în urma unui contract de vânzare cumpărare şi în urma
unei sentinţe judecătoreşti, numai că se schimbă anul, şi anume la trei ani după înfiinţarea SC IGO SA
au devenit proprietari, dând citire, în continuare, unui paragraf din sentinţa judecătorească. Mai
menţionează că astfel SC IGO SA a ajuns proprietarul proprietăţilor caracalenilor, o societate care a
luat fiinţă printr-o hotărâre de consiliu, sperând ca într-o bună zi aceste proprietăţi să revină acolo unde
trebuiau să fie. În continuare, mulţumeşte d-lui primar, în numele cetăţenilor, că a răspuns la apelul
acestora, mergând pe str. Gheorghe Doja, Ştefan cel Mare, Elena Doamna, Bistriţei, Poporului şi
Dezrobirii, sperând că se vor rezolva toate problemele caracalenilor, făcând menţiunea şi de str. 1
Decembrie, precum şi problemele de la piaţă.
D-nul consilier Pavel Cristian consideră că dacă se vrea se face o ofertă mai mare de 4 miliarde,
trebuie anulată hotărârea nr. 151/28.11.2014 care ne ţine în limita disponibilităţilor certe din buget.
D-nul Primar arată că în momentul în care suntem declaraţi câştigători în urma licitaţiei atunci se
poate discuta, în sensul că ni se aprobă de către consiliul de administraţie al creditorilor plata
eşalonată, atunci se poate rezolva orice problemă prin modificarea unei hotărâri a consiliului local şi
prin rectificarea bugetară, toate formalităţile putând fi făcute după terminarea licitaţiei privind
achiziţionarea celor patru imobile şi terenuri care au aparţinut consiliului local.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ionescu
Dan Valentin, Pavel Cristian, Mocanu Ioan) şi o abţinere (Băţăgui Costel).
14.Proiectul de hotărâre nr.109/22.05.2015 referitor la modificarea şi completarea Anexei la
H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal
în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal este
prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune ca reprezentanţi în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal astfel:
Şcoala gimnazială nr. 2
- VÎRBAN TITU
Şcoala gimanzială “Nicolae Titulescu” - PISICĂ IULIANA
Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan”
- DIMULESCU VIRGILIU DAN
Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul”
- DINU LAURENTIU
D-nul secretar arată că d-nii consilieri vor primi buletine pentru exercitarea votului secret, în
urma propunerilor făcute, mai întâi, pentru retragerea calităţii de reprezentanţi ai Consiliului local al
municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Caracal, menţionate mai sus şi ulterior vor primi buletinele de vot pentru propunerile făcute
de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian.
Preşedintele de şedinţă arată că pentru retargerea calităţii de reprezentanţi ai consiliului local din
unităţile de învăţământ menţionate mai sus, exercitarea votului fiind secret, au rezultat 18 voturi pentru
şi 1 vot împotrivă.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu:
18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă

– d-na Pisică Iuliana, d-nul Dimulescu Virgiliu Dan şi
d-nul Dinu Laurenţiu

19 voturi pentru – d-nul Vîrban Titu
15 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae depune o interpelare la secretariatul
municipiului Caracal prin care solicită lămurirea a două probleme şi solicită răspunsul în scris. Mai
arată că d-nul secretar este cel care trebuie să asigure cursivitatea lucrărilor acestui consiliu, precizând
că ne lovim de anumite chestiuni şi anume oamenii care conduc direcţii şi structuri care sunt în
subordinea consiliului local nu prezintă acele rapoarte care sunt obligatorii potrivit legii şi
regulamentului, deasemenea şi cei care deţin funcţii vremelnice mandataţi din partea consiliului local,
dorind o informare instituţională, pentru că nu citeşte ziare sau interviuri. Referitor la regulament,
acesta prevede ca fiecare intervenţie pe proiect să nu dureze mai mult de două minute, să se respecte,
iar dacă nu, să fie modificat, pentru ca toţi consilierii să aibă aceleaşi drepturi. În continuare, îl întreabă
pe d-nul consilier Mocanu Ioan de nu avem dreptul să participăm la licitaţie.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că regulamentul niciodată nu va încălca legislaţia
în vigoare, acesta respectă Legea nr. 215/2001 şi Statutul aleşilor locali 393/2004, precizând că a
depăşit cele două minute pentru că a făcut o informare către cetăţenii caracaleni, iar dacă a greşit că a
făcut această informare cere iertare cetăţenilor şi nu d-lui consilier Ştefănescu.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că d-nul Bondrescu era obligat prin
lege să facă un raport pentru activitatea pe care a desfăşurat-o atunci când a fost mandatat din partea
consiliului local să fie reprezentant în AGA, raport care nu a fost făcut.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că a făcut informare în şedinţele consiliului local
aşa cum a procedat şi astăzi, iar din momentul intrării în lichidare al SC IGO SA, acea hotărâre a
consilului local privind numirea dumnealui în AGA a încetat, precizând că a venit în consiliu şi a
informat indiferent de ce s-a întâmplat şi nu este obligat să facă scris.
D-nul Primar aduce la cunoştinţă o adresă din partea Administraţiei Prezidenţiale privind
nenumăratele sesizări pe care le-a făcut grupul de iniţiativă din zona Bold, referitoare la PUZ-uri,
PUG-uri, acele restricţii, precizând că toate controalele care au venit în urma acestor sesizări, au avut
acelaşi rezultat, PUG-ul fiind corect constituit, respectă toată legislaţia aflată în vigoare, părerea
organelor de control fiind că este cel mai bun PUG realizat la nivel naţional. În continuare, dă citire
adresei, menţionând că au fost trimise toate răspunsurile, toate petiţiile către toate organele statului au
fost soluţionate, iar o parte dintre instituţiile statului care au verificat cele semnalate de d-nul Mişu
Slătculescu şi grupul de iniţiatori, au avut rugămintea ca d-nul secretar să caute o soluţie legală în care
să nu se mai răspundă la toate aceste adrese făcute către instituţii pentru că toate au acelaşi subiect şi
toate au fost soluţionate pozitiv pentru hotărârea consiliului local pentru adoptarea PUG-lui.
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D-nul consilier Pavel Cristian arată că s-a primit un raport din partea d-lui Negreanu,
administratorul ADPP, făcând menţiunea că şi la şedinţa trecută a solicitat d-lui secretar de a-l invita
în scris şi să prezinte numărul de înregistrare al adresei, raport în care spune că în primele 6 luni are
datorii de 11,5 miliarde, de la înfiinţare, ideea fiind aceea de a fi invitat la şedinţa următoare pentru a
se vedea dacă se poate ajuta, pentru că în acest ritm nu se ştie unde se ajunge.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Stănescu Viorel
Octavian declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

STĂNESCU VIOREL OCTAVIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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