ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 149/15.07.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 15.07.2021 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului
Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 16 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleși.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 3 lit. b, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al 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. 37565/13.07.2021 în baza Dispoziţiei nr.
583/13.07.2021.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi, care a fost
completată.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind
aprobată cu 16 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării
investiţiei „Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D și nr. 2E,
municipiul Caracal, județul Olt”, inițiată de domnul Sandu Petre este prezentat de domnul consilier
Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării
investiţiei „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, în municipiul Caracal, jud. Olt”,
inițiată de Florea Stelian Mihail și Florea Paula Ileana este prezentat de domnul consilier Pătran
Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt este prezentat de domnul consilier
Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 146/13.07.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Bazin didactic de înot-municipiul Caracal, județul Olt este prezentat de domnul consilier Pătran
Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
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Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi

1.Proiect de hotărâre nr. 148/15.07.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune
privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Caracal, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 26, județul Olt,
monument istoric, cod OT-II-m-B-08792 este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate .
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
5. Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: aduce la cunoștința Consiliului local al Municipiului Caracal un punct de
vedere al A.N.I. la solicitarea făcută către agenție de către domnul consilier Stănescu Octavian Viorel
privind starea de incompatibilitate și conflictul de interese în ceea ce îl privește ca șef sediu secundar
C.A.O..
Domnul primar: vreau să precizez pentru colegii noștri mai tineri care nu s-au mai confruntat
cu asemenea lucruri privind predarea terenului la C.N.I. pentru viitoare investiții, asta este procedura,
noi predăm terenul și compania realizează investiția, noi ocupându-ne după aceea de utilități. Probabil
vom mai avea predarea unui teren pentru blocuri sociale în zona A.N.L..
Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: vreau locul de joacă în cartierul H.C.C..
Domnul primar: ca orice lucru pe care îl faci, nu poți să le faci pe toate în același timp. Știți
bine că avem bugetul mai mic decât acum un an, decât acum 2 ani și totuși cu bugetul acesta mic am
încercat să rezolvăm multe din problemele care sunt în oraș. Sigur că da, noi așa am promis și așa am
spus, terminăm Boldul, aici în centru s-a terminat, săptămâna viitoare va fi terminat locul de joacă la
Gară pentru că deja era prevăzut și o să urmeze cartierul H.C.C. inclusiv niște parcări ne vom ocupa de
acest cartier mai pe îndelete pentru că este un cartier mai mare și necesită mai mult efort financiar. De
aceea vom veni și cu rectificarea bugetară care ne va ajuta să facem investiții legat de parcări.
Domnul consilier Popescu Eugen-Cătălin: am o propunere pentru primii 3 clasați de la școala
de asistenți medicali să le fie garantată angajarea la spital.
Domnul primar: da, șeful de promoție să aibă acest beneficiu, vom vedea. Mulțumesc pe
această cale domnului consilier Popescu Cătălin pentru faptul că a asigurat cu lemne pentru iarna
viitoare școala de asistente. La B.A.C. -ul 2021 unul dintre elevi a obținut media 10, au fost doar 2
copii la nivel de județ și important este că avem un copil care are nota 10 la toate materiile pe care le-a
susținut iar eu am avut o discuție cu domnul director de la Liceul Mihai Viteazul pentru a premia și a
face un gest frumos pentru acest copil. Am convenit ca această premiere să se facă în numele
Consiliului local al Municipiului Caracal dar după ce va da examenul la medicină, este un lucru de
apreciat, pentru că ea putea să meargă la o altă universitate fără examen însă este mai apreciat faptul că
vrea să susțină încă un examen. Când se vor liniști treburile noi vom face această premiere poate chiar
în consiliul local să fim toți aici.
Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: ar trebui să-i avem în vedere și pe cei care iau examenul
de capacitate cu nota 10.
Domnul primar: din păcate la examenul de capacitate nu există nota 10.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu: aș vrea să fac o completare, această elevă a avut o
ambiție a ei să vadă dacă se poate autodepăși, media de la B.A.C. nu îi trebuia, a oprit pregătirile
suplimentare pentru facultate ca să obțină o notă cât mai mare la B.A.C., deci nu a făcut pregătire ca să
obțină 10 la B.A.C.. Este un model de urmat pentru toți elevii din țară.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căldăraru
Gheorghe-Cristi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului
Caracal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CĂLDĂRARU GHEORGHE-CRISTI

RĂDESCU VIOREL EMIL
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