ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 17/29.01.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.01.2021 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. 4683/25.01.2021 în baza Dispoziţiei nr. 56/25.01.2021.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
27.11.2020, acesta fiind aprobat cu 15 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă domnul consilier Ancuța Virgil, dă cuvântul doamnei viceprimar pentru
a prezenta ordinea de zi, care a fost completată.
Doamna viceprimar, dă citire ordinei de zi.
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. 07/22.01.2021 referitor la repartizarea și utilizarea excedentului
realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal este prezentat
de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Alexe Costică: de ce nu se cheltuiesc acești bani? Nu au fost repartizați
corespunzător sau care este problema?
Doamna viceprimar: la Liceul Tehnologic Matei Basarab, unde am avut funcția de director,
avem o serie de meserii, de calificări, unde este nevoie de materiale pentru instruirea practică din cauza
pandemiei aceste fonduri nu au mai fost redirecționate, avem secție de gastronomie unde lunar trebuie
materiale pentru preparate cuprinse în plan de învățământ, la estetică și igiena corpului omenesc la fel
trebuiesc o serie de produse, la fel și la celelalte specializări. Nefiind un an obișnuit, elevii stând acasă
nu au mai făcut aceste activități și banii au rămas acolo.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: cred că este vorba de excedentul bugetar pentru
fondul de investiții care se rulează în fiecare an, au fost blocați pentru proiectele cu finanțare U.E., de
aceea s-a discutat pentru acea linie de creditare ca să-i deblocăm pe aceștia, acest excedent vine din
anul 2010 sau anul 2011.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 08/22.01.2021 referitor la utilizarea excedentului bugetar din anii
precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal este prezentat
de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu 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.
3.Proiect de hotărâre nr. 09/22.01.2021 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele
realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri
ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2021 este prezentat de domnul consilier
Mitroi Dumitru-Liviu 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.
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4.Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 8
din Anexa la H.C.L. nr. 03/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al
Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 – 2021 este prezentat de domnul
consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: propun pe domnul consilier Calciu Titi-Horațiu.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru și 1
vot împotrivă.
5.Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 3
din Anexa la H.C.L. nr. 04/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al
Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 –
2021 este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Doamna consilier Gongea Ofelia-Alina: propunem pe domnul consilier Calciu Titi-Horațiu
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 2
voturi împotrivă.
6.Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2021 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la
nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2021 – 2022 este prezentat de domnul consilier
Bățăgui Costel Răzvan 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.
7.Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2021 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar
de întreținere și a valorii contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează
serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru anul 2021 este prezentat de
domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: aș vrea să știu cu cât crește față de anul trecut?
Domnul director Tudor Cătălin-Ionuț: taxele sunt diminuate, anul trecut contribuția a fost de 7
lei, anul acesta este mai mică 4,65 lei/zi pentru un copil.
Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: fiți mai explicit, adică părinții plătesc mai puțin și
consiliul local mai mult?
Domnul director Tudor Cătălin-Ionuț: acest cost se stabilește pe baza cheltuielilor aferente
anului precedent, respectiv prin raportare la perioada în care copii beneficiază de servicii, fiind un
număr redus de zile în care au beneficiat de aceste servicii automat au fost reduse și cheltuielile.
Raportarea se face din numărul de zile și prezența copiilor la creșe.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2021 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă
de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 17,70 mp situat în incinta imobilului din Caracal, str.
Cuza Vodă, nr. 8 către Poliția Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: cum facem să afle locuitorii Caracalului că se
mută biroul aici și le este mai lesne, în afară de site-ul primăriei?
Domnul secretar: după ce se va aproba proiectul, hotărârea de consiliu va fi afișată pe site-ul
primăriei și se va face popularizare și la spațiul unde vor avea sediul.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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9.Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al
municipiului Caracal 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 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 16/26.01.2021 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului situat în strada Carpați nr.
73C, în suprafață de 5593,96 mp 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 18 voturi pentru.
10 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: vreau să întreb dacă s-a luat în calcul și reabilitarea
celorlalte parcări din H.C.C. pentru că după această perioadă de iarnă s-au adâncit craterele pentru că
nu poți să le mai spui gropi și nu se mai poate intra nici măcar cu mașina în unele parcări din zona
H.C.C..
Domnul primar: îmi pare rău de această situație în care sunt, una din problemele pe care vroiam
să le discut acum era tocmai propunerea mea ca dumneavoastră toate partidele politice, săptămâna
cealaltă să participăm la programul de investiții pe anul 2021. Poate mai aveți și alte propuneri în afară
de ce ne propunem noi să facem în anul 2021. Cunoaștem strada respectivă, știm care sunt problemele,
trebuia băgat un gredăr dar chiar nu putem în acest moment să facem, o să încercăm în următoarea
săptămână să nivelăm puțin, acolo s-a oprit lucrarea pentru că nu au mai fost bani să continuăm a doua
parcare. Oricum toată zona respectivă și primăverii în continuare va intra în programul de investiții în
anul 2021. Îmi propun după 5 februarie să avem o întâlnire cu toate partidele politice, în grupuri mai
mici, și vreau să vă supun atenției programul de investiții pe anul 2021.
Domnul consilier Pavel Cristian și domnul consilier Stănescu Octavian sunt de acord cu
propunerea făcută de domnul primar.
Doamna viceprimar: am discutat cu colegii noștri și ne gândim la un program de digitalizare
privind un sistem de taxare informatizat, avem deja niște oferte, vi le dăm și dumneavoastră, poate știți
de astfel de sisteme, astfel încât să elaborăm o linie după care să ne ghidăm în acest oraș privind
parcările. Avem în proiect o cartografiere a tuturor parcărilor din oraș, o identificare a tuturor locurilor
de parcare să vedem ce se întâmplă cu acele mașini care sunt pe spațiul public și care nu aparțin sau
sunt abandonate, trebuie să vedem și situația acelora să luăm o hotărâre împreună, să vedem în ce
locuri din oraș putem să ne gândim la locuri de parcări supraetajate, pentru că vedem foarte clar acum,
fiecare familie nu are doar o mașină, multe dintre familii au două sau trei mașini și atunci să vedem ce
putem face. Există un număr foarte mare de cereri privind prelungirea contractelor de concesiune
privind garajele și aici este o problemă pentru că foarte multe dintre garaje și-au pierdut
funcționalitatea de garaj și atunci ar trebui să ne gândim la niște măsuri concrete în ceea ce privește
parcarea.
Domnul consilier Alexe Costică: care este modificarea la stabilirea chiriilor pentru locuințele
A.N.L.?
Domnul secretar: chiriile sunt stabilite prin lege, au o formulă de calcul, noi doar le actualizăm.
Domnul consilier Alexe Costică: am o întrebare referitoare la str. Sabinelor, din câte știu, este o
problemă foarte mare acolo, rezultată în urma unei hotărâri judecătorești dar care se poate rezolva
ținând cont că există o petiție din partea proprietarilor acelor terenuri, ce se poate face? De 6 luni
există o petiție acolo și nu s-a luat în calcul, acei oameni mă tot sună, știu că sunt și în consiliu, trebuie
să le dăm un răspuns. Există o soluție, eu știu care este aceea, dar să vedem ce se poate face.
Domnul primar: acolo este vorba de o eroare juridică, după părerea mea, o stradă care este dată
în proprietatea unui privat și strada respectivă a fost blocată, deși ea reprezenta o stradă. Justiția este
mai presus decât orice, deci..... . Decizia judecătorilor nu poate fi contestată în acest moment și atunci
singura soluție pe care am văzut-o viabilă, chisr săptămâna trecută am avut o întâlnire cu proprietarul
respectiv, am găsit niște soluții comune, trebuie să facem dezmembrări la cadastru și reașezări cumva
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în așa fel încât strada respectivă să devină funcțională, nu se va bloca, sperăm să deviem strada în așa
fel încât să intre în târgul nou. Se lucrează la cadastru pentru a fi redată strada cetățenilor. Practic noi
trebuie să îndreptăm un rău făcut de instanță.
Domnul consilier Alexe Costică: s-ar putea ca acest rău făcut de instanță să fie cu complicitatea
primăriei.
Domnul primar: nu știu acest lucru, ce pot să spun este că am cerut toate procesele din anul
2020, cine ne-a reprezentat, cum și soluțiile care au fost date în procesele respective. Acel caz vine de
demult, nu știu dacă cei de la vremea respectivă s-au interesat foarte bine de acest lucru, dar dacă ți se
pare ceva suspect, te rog să sesizezi organele competente.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ancuța
Virgil declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

ANCUȚA VIRGIL

RĂDESCU VIOREL EMIL
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