ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 141/30.06.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30.06.2021 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 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. 34614/25.06.2021 în baza Dispoziţiei nr. 494/25.06.2021.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Calciu Titi-Horațiu, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
31.05.2021, procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 03.06.2021 și
procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 16.06.2021, acestea fiind
aprobate cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă domnul consilier Calciu Titi-Horațiu, dă cuvântul domnului primar
pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată cu un proiect de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind
aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 referitor la îndreptarea unei erori materiale strecurată
în H.C.L. Caracal nr.55/31.05.2021, privind modificarea prevederilor anexei nr.2, și înlocuirea
anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității
de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului
Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 130/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de
concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7.00 mp, teren ce
aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17
este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian nu a participat la dezbaterea proiectului și nu și-a exercitat
dreptul de vot.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 131/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de
concesiune nr.1135/2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 40.00 mp, ce aparţine
domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 110A este prezentat de
domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Alexe Costică: pe ce perioadă se face prelungirea?
Domnul consilier Pătran Laurențiu: pe jumătate din perioada anterioară, adică 7 ani și 6 luni.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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4.Proiect de hotărâre nr. 132/24.06.2021 referitor la aprobarea dezmembrării și schimbării
destinației imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal,
str. Tîrgul Nou, nr. 2, cu suprafața de 48945 mp, identificat prin număr cadastral 57814 este prezentat
de domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Domnul primar: pe acest teren se fac investiții, teren de fotbal, bazin de înot și e normal ca
atunci când obții bani de la C.N.I., terenul respectiv va fi dat pe perioada construcției acestora și de
aceea era nevoie de dezmembrare, l-am dezmembrat în 3 părți, o parte pentru terenul de fotbal, o parte
pentru bazinul de înot restul rămânând.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 133/24.06.2021 referitor la modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului
domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: vreau să fac o precizare, Virgil Mateescu este o străduță mică din str. Mircea
Vodă spre str. Mărăști, acolo au fost 2-3 poteci, ulicioare de-a lungul timpului, vecină cu o ulicioară
chiar în râpă este acest teren neîngrijit, nevalorificat și unul din vecinii de acolo și-a manifestat intenția
de a participa la o eventuală licitație în vederea cumpărării pentru că mi se pare firesc și normal ca
omul să poată bneficia de acest teren, bineînțeles după licitație, dacă nu mai participă și altcineva la
licitație, este un interes de a valorifica acest teren.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 134/24.06.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune
privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 30, județul Olt,
monument istoric, cod OT-II-m-B-08751 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: nu știu dacă până acum s-a mai băgat în consiliu asemenea cereri dar mie mi
se pare normal să discutăm aici dacă ne exercităm dreptul de preemțiune sau nu atunci când cineva
vrea să vândă un imobil. Noi avem 134 de case de patrimoniu în Municipiul Caracal, o parte din ele
aparțin domeniului privat. Omul vrea să își vândă casa, atunci când el vrea să vândă casa, trebuie
Ministerul Culturii și primăria să își de-a acordul că nu își exercită drept de preemțiune. Până acum se
făcea printr-o negație a primarului dar mie mi se pare mai potrivit așa.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 135/24.06.2021 referitor la aprobarea transformării unei locuințe
aparținând fondului locativ al Municipiului Caracal în locuință de necesitate este prezentat de domnul
consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul primar: dacă se întâplă o calamitate, în acest moment nu avem nicio locuință de
necesitate, trebuie să avem în permanență măcar o locuință de necesitate. Poate vom mai păstra 2-3
locuințe pentru că nu putem, acestea se dau doar pe 6 luni, așa spune legea, acum s-a găsit una.
Domnul consilier Stănescu Viorel-Octavian: această locuință în momentul în care există o
urgență să fie repartizată prin dispoziție de primar, pentru că o să fim nevoiți iar prin hotărâre de
consiliu să o acordăm cuiva.
Domnul secretar: în art. 3, alin. 2 se precizează: În vederea repartizării locuinţei de necesitate,
Consiliul Local al Municipiului Caracal împuternicește Primarul municipiului Caracal ca pe baza
propunerilor fundamentate de către Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei
municipiului Caracal să emită dispoziția de acordare sau de respingere a beneficiului social ce face
obiectul prezentei hotărâri precum și de a încheia contractul de închiriere.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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8.Proiect de hotărâre nr. 136/24.06.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 45/29.04.2021, privind aprobarea cuantumului
burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru
anul școlar 2020-2021 este prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul
a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul secretar: aș vrea să fac o precizare, în urma adresei Instituției Prefectului Județul Olt sa impus completarea și reanalizarea H.C.L. nr. 45/29.04.2021, privind aprobarea cuantumului burselor
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar
2020-2021, reanalizarea a fost impusă pentru că în proiectul inițial nu a fost trecut și numărul total al
burselor care se acordă și tocmai de aceea a fost necesar completarea ei.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 137/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 142/2019 – Ștat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal este prezentat de
domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul primar: și punctul 9 și punctul 10 de pe ordinea de zi au același obiect, promovare
funcționari publici în grad profesional imediat superior celui deținut și promovare personal contractul
în grad profesional imediat superior celui deținut. Conform legii după o anumită vechime trec la o altă
treaptă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 138/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 102/2017 – Ștat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 139/28.06.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi DumitruLiviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
11 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: ce facem cu locul de joacă din spatele .... ?
Domnul primar: am fost acolo, dar de la a vizita până la a face mai durează puțin, fără discuție
că facem acel loc, facem loc de joacă în H.C.C. la fel de frumos cum este și cel din Bold, tocmai l-am
inaugurat ieri, a fost frumos. Vrem să facem, avem încă 3 locuri de joacă, Gară, H.C.C. și zona
Centrală, nu avem suficientă capacitate umană ca să facem aceste lucruri repede, vrem să le facem cu
A.D.P.P.-ul.
Domnul secretar: supun atenției dumneavoastră conform regulamentului noul președinte de
ședință pentru următoarele două luni pe domnul Căldăraru Gheorghe Cristi.
Supus la vot, acesta a fost votat în unanimitate.
Domnul consilier Alexe Costică: referitoare la trecerea de pietoni de la Școala Generală nr. 7 ..?
Domnul primar: este prima făcută în oraș, noi am chemat freza celui ce a construit, firma care
ne face asfaltările cu care avem contract până anul viitor, să vină cu freza să ia din asfalt, este prea
mult, aveți dreptate. În același timp pentru mine este un mare paradox pentru că toată lumea vrea asfalt
și bănci și după ce le pui aceste lucruri toată lumea vrea limitatoare de viteză și să luăm băncile de
acolo, în cartierele de blocuri, seara vin tineri și stau până târziu. Aproape pe fiecare arteră din oraș se
circulă foarte rapid, nu mi se pare normal să facem peste tot limitatoare, ar trebui serviciul rutier din
poliție să își facă mai des datoria și să intervină mai des pentru că degeaba am asfaltat, nu putem opri
din sută în sută de metri. Când se vor face primele asfaltări în oraș o să încercăm să facem limitatoare
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de viteză din asfalt, sunt mai practice, cele din cauciuc sunt fragile și nu cred că este cazul să dăm bani
pe limitatoare de viteză, se distrug repede. În maxim 2-3 luni de zile sper să vină cu freza și să repare
acea trecere de pietoni la școală. Am solicitat freza mare să facem și pe str. Vasile Alecsandri de la
barieră până la parcul industrial cu Monte Verde și Liceul Agricol că nu se mai putea circula.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Calciu TitiHorațiu declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CALCIU TITI-HORAȚIU

RĂDESCU VIOREL EMIL

-4-

