ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.06.2015 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. 128/26.06.2015 în baza Dispoziţiei nr.
910/26.06.2015.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Stănescu Viorel Octavian, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa ordinară din 28.05.2015 care
este 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.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr.123/25.06.2015 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul public al
Judeţului Olt şi administrarea Consiliului Judeţean Olt, a imobilului - teren în suprafaţă de 1275 mp
situat în Caracal, str. Plevnei nr. 36 B, jud. Olt este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian
şi d-nul consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile
de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr.124/25.06.2015 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 MAI 2015 este prezentat de d-nul consilier Dimulescu Virgiliu Dan şi d-nul consilier Ionescu
Dan Valentin care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre nr.125/25.06.2015 referitor la aplicarea prevederilor H.C.L.
Caracal nr. 39/26.05.1999 referitoare la stabilirea cantităţii de gunoi care se produce de către
gospodariile individuale, ridicate de către R.A.G.C.L. şi prevederile HCL Caracal nr.
46/31.03.2008 referitoare la stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce vor fi precolectate,
colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal de la persoane fizice care locuiesc în imobile
tip condominiu este prezentat de d-nul consilier Stanciu Cătălin care arată că proiectul de hotărâre
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Pavel Cristian arată că a primit multe întrebări de la societăţile comerciale
şi anume modul cum li se stabileşte lor cantitatea de deşeuri, iar după discuţiile purtate cu
directorul economic nu a primit suficiente lămuriri, cerând şi un document în acest sens, întrebând
în continuare cum se stabileşte cantitatea de gunoi pentru societăţi. Mai arată că s-a intrat în
legalitate cu persoanele fizice, ar trebui să se intre în legalitate şi cu societăţile, să se spună cum se
stabileşte cantitatea de gunoi.
D-nul Primar arată că aşa cum s-a stabilit şi la persoanele fizice nu poţi decât să iei nişte
cantităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pe care o hotărăşte consiliul local, pentru că
ştim, din practică, că poţi să stabileşti 0,75 pe persoană cum este la persoanele fizice, unele
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persoane putând să pună în pubelele respective o cantitate mai mare de 0,75. Consideră că
cel mai bine ar fi, dar nu crede că în momentul de faţă se poate rezolva această problemă aşa cum
se procedează în alte localităţi şi anume ca operatorul care colectează deşeurile menajere, efectiv
să le cântărească întreaga cantitate de gunoi, să le emită pe loc factură cu chitanţă şi să plătească pe
loc, aceasta fiind cea mai bună soluţie. Până atunci se face o cantitate pe care o negociază agentul
economic cu furnizorul de servicii, fiind un contract înre părţi şi ei stabilesc de comun acord care
este cantitatea având şi un istoric în urmă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre nr.127/25.06.2015 referitor la modificarea şi completarea Anexei nr.
4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din
municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al
municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “ROMANAŢI SERV” către
operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L. 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 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae îl întreabă pe d-nul secretar dacă are
răspunsul la interpelarea şi la întrebarea pe care le-a pus la şedinţa trecută şi anume răspunsul scris şi
comunicarea prin care a fost convocat administratorul special ADPP.
D-nul secretar prezintă numărul comunicării prin care a fost convocat administratorul ADPP,
iar pentru interpelare urmează să se dea raspunsul în scris.
D-nul consilier Ionescu Dan Valentin doreşte să ştie care este situaţia marcajelor pentru că se
circulă foarte greu mai ales pentru pietoni, în centru nu se mai văd marcajele mai ales la trecerile de
pietoni şi întreabă lumea ce se întâmplă.
D-nul Primar arată, ca întotdeauna, în conformitate cu OG 34, se desfăşoară o licitaţie, iar când
se finalizează licitaţia se vor rezolva şi problemele cu marcajele, purtându-se discuţii şi cu poliţia
circulaţiei în acest sens, sperând ca luna care urmează să se finalizeze şi să se înceapă marcajele în
localitate.
În continuare, face o informare şi anume că a finalizat împreună cu comisiile de la Ministerul
Mediului, comisiile de la Compania de Apă Olt, reprezentanţii AM-ului care se ocupă de proiectul cu
fonduri europene, modernizare, reabilitare, extindere reţele de apă-canal în municipiul Caracal.
Mai arată că străzile care vor beneficia de aceste lucrări pe fonduri europene sunt în număr de
124 şi vor fi publicate şi pe site-ul primăriei şi pe Videojurnalul Caracalean, iar toate străzile din
municipiul Caracal care au construcţii în momentul de faţă ridicate, vor beneficia de aceste reţele de
apă şi canal. Deasemenea, menţionează că la finalul acestui program european 2014-2020, asigură că
municipiul Caracal va avea reţea de apă şi canal în conformitate cu normativele europene, cu toate
puţurile modernizate, cu toate staţiile de repompare şi cu staţia de epurare. A fost o muncă asiduă şi
suntem primul UAT la care se lucrează deja la ridicările topo la proiecte, sperăm ca UE să găsească
soluţii astfel încât, dacă se termină mai repede proiectarea pentru municipiul Caracal, să nu aşteptăm
după celelalte UAT-uri care fac parte din ADI Olt ca să se facă licitaţii pentru executarea lucrării, dacă
vor fi de acord cu scoaterea la licitaţie a acestor lucrări, în momentul în care se termină executarea pe
fiecare UAT, sperăm ca în această toamnă să înceapă lucrările de extindere şi reabilitare apă şi canal în
municipiul Caracal, dacă aşteptăm răspunsul de la UE şi în cel mai defavorabil caz, lucrările vor
începe în primăvara anului 2016. Sperăm totuşi să găsim înţelegere acolo şi să putem să beneficiem de
aceste lucrări începând din toamna acestui an.
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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