ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 202/31.08.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2021 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 17 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi, (doamna
viceprimar Samiee Marina și domnul consilier Cernat Șerban) lipsesc motivat.
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. 44334/27.08.2021 în baza Dispoziţiei nr. 705/27.08.2021.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Căldăraru Gheorghe-Cristi, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
30.07.2021, acesta fiind aprobat cu 17 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă domnul consilier Căldăraru Gheorghe-Cristi, dă cuvântul domnului
primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 186/25.08.2021 referitor la completarea 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 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 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 187/25.08.2021 referitor la aprobarea solicitării către Consiliul
Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în municipiul Caracal,
str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 4532 mp, aflat în domeniul public al județului și
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al
Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local 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 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 188/25.08.2021 referitor la aprobarea iniţierii elaborării
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia
pentru implementarea unor „Investiții de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr.
73A” este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: la nivel de țară, în fiecare municipiu s-a aprobat să se facă o creșă, creșele sunt
de 3 feluri: mici, mijlocii și mari, inițial s-au dat niște suprafețe, noi am plasat în primă fază terenul de
la gară care este în spatele lui C.A.O., lângă blocul A.N.L., din păcate pentru noi forma pe care se
cerea această creșă era una care nu putea fi amplasată acolo iar un teren care să aibă 4.200 m în
Caracal nu mai avem în altă zonă și de aceea am dat în primă fază groapa pentru că este singurul teren
pe care îl aveam cu aceste dimensiuni și să mergem mai departe cu demersurile pentru acea creșă.
Ulterior am văzut, acel teren de la Dragoș Vodă care aparține Consiliului Județean Olt și acum facem
demersurile să îl luăm. Eram inspirați dacă acum 1 an și ceva când am luat cele 7 mii și ceva de metrii
teren pentru blocul A.N.L. extindeam cererea și o făceam pe 11.000 metrii aproape 12.000 metrii. Sper
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ca lucrurile să fie în regulă și Consiliul Județean Olt să ne aprobe și acei 4.200 de metrii și lucrurile să
meargă cât mai repede pentru că este posibil ca această locație să o putem schimba după aprobare în
acest loc dar până una alta riscam să pierdem proiectul dacă nu dădeam o locație și un punct pe care
să-l delimităm clar.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 189/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a
imobilului - teren și construcții, situat în Municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 2, județul Olt, ce aparține
domeniului privat al municipiului Caracal, înscris în Cartea funciară nr. 50369 este prezentat de
domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: acolo clădirea principală care a fost a Distrigazului este nelocuită de 10 ani de
zile sau mai mult. În clădirea din spate s-au băgat niște oameni care primesc ajutoare multe și care nu
își plătesc utilitățile, este mizerie și atunci după părerea mea cea mai bună soluție este să vindem acel
teren și banii respectivi să-i investim pentru locuințe sociale, trebuie să găsim o soluție și pentru cei
care locuiesc acolo, dar înainte de a distruge toată construcția și ar fi păcat să o distrugă, este o zonă
centrală, poate cineva vrea să reconstruiască acea clădire. Să sperăm că se prezintă câți mai mulți
oameni la licitație, după evaluare să o scoatem imediat la licitație.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 190/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a
clădirilor și terenurilor aferente Centralelor termice (puncte termice) este prezentat de domnul consilier
Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pătran Laurențiu Marian nu a participat la dezbaterea proiectului și nu și-a
exercitat dreptul de vot.
Domnul consilier Pavel Cristian: vreau să întreb dacă sunt scoase toate la vânzare? Am putea
opri una sau două dacă pe viitor .... ?
Domnul primar: acum aprobăm doar dacă suntem de acord să facem acest lucru, numărul lor îl
stabilim tot într-o ședință de consiliu. Dacă dumneavoastră solicitați și pe bună dreptate să păstrăm
câteva dintre ele care ne interesează să le putem opri pentru noi, asta o să și facem.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 191/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a
terenului, proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 830 mp, situat în Municipiul
Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58271 Caracal 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 17 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 192/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a
unor bunuri mobile, constând în țevi preizolate, rezultate din procesul de modernizare și reabilitare a
sistemului de termoficare din perioada 2006-2008, ce au rămas neutilizate, proprietate a Municipiului
Caracal este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
Domnul primar: aceste țevi care sunt preizolate au fost cumpărate în urmă cu foarte mulți ani
din anul 2005, trebuiau să fie folosite pentru reabilitarea sistemului de termoficare din oraș. I.G.O. s-a
desființat, ele au rămas pe str. Craiovei, este o grămadă mare, ruginită, cu țevi care și-au pierdut foarte
mult din valoare pentru că au trecut 15 – 16 ani peste ele și atunci am zis să le facem reinventarierea
pentru a le aduce la stadiul de legalitate pentru că ele nici măcar nu mai erau inventariate cum trebuie
și este păcat să le ținem acolo să le valorificăm, nu știu la ce preț, dar dacă stau acolo mai mult ne
încurcă decât ne ajută.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 193/25.08.2021 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra
unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
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Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.

9.Proiect de hotărâre nr. 194/25.08.2021 referitor la 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 2021 – 2022 este prezentat de
domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Domnul consilier Vîrdol Daniel: îmi exprim dorința de a nu mai face parte din Consiliul de
Administrație al Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila” din două motive: primul: nu am fost
convocat niciodată în anul școlar 2020-2021, nu știu dacă la școala respectivă a avut loc consiliu de
administrație. De asemenea nici domnul consilier Cătălin Popescu nu a fost convocat niciodată în
Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației. Motivul al doilea pentru care îmi exprim
dorința de a nu mai face parte din acest consiliu, este că doamna director școlar a adresat consiliului
local o cerere expres privind numirea unui alt consilier local în consiliul de administrație.
Domnul consilier Pătran Laurențiu dă citire propunerilor privind reprezentații Consiliului local
al Municipiului Caracal în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 – 2022:
Nr.
crt.
1

Unitatea de învățământ

Reprezentanții Consiliului Local

Școala Gimnazială Nr.2

2

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”

3

Școala Gimnazială ”Gheorghe Magheru”

4

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”

5

Liceul Teoretic ”Ioniță Asan”

6

Liceul Tehnologic ”Matei Basarab”

7

Liceul tehnologic ”Dimitrie Petrescu”

8

Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu”

9
10

Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”
Clubul Copiilor ”Marius Bunescu”

Cernat Șerban
Mușat Cornelia
Maciu Marin
Ancuța Virgil
Calciu Titi-Horațiu
Mitroi Liviu
Stănescu Octavian
Pavel Cristian
Bățăgui Răzvan
Pătran Laurențiu
Alexe Costică
Mușat Cornelia
Ion Paul
Mușat Cornelia
Mitroi Liviu
Stănescu Octavian
Căldăraru Cristi
Popescu Cătălin
Căpățână Robert
Gongea Alina
Căldăraru Cristi
Căldăraru Cristi
Vîrdol Daniel

11

Clubul Sportiv Școlar

Samiee Marina

Supusă la vot, propunerea pentru ca proiectul să fie votat cu vot deschis, aceasta a fost
votată cu 17 voturi pentru.
Supuse la vot, propunerile, au fost votate cu 17 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 195/25.08.2021 referitor la 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 2021 –
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2022 este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: vreau să întreb dacă vreodată unul dintre dumneavoastră a fost efectiv la
această comisie?
Domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan: această comisie se întrunește la începutul lunii
septembrie când introducem în platformă un plan de îmbunătățire, comisia este activă în momentul în
care se solicită un aviz din partea A.R.A.C.I.P. și se întocmește documentația. Din câte știu eu,
A.R.A.C.I.P.-ul nu a mai fost în Caracal de câțiva ani și atunci de aceea a fost și lentoarea în
organizarea comisiei.
Domnul consilier Pătran Laurențiu dă citire propunerilor privind reprezentații 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 2021 –
2022:
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Reprezentantul Consiliului Local

1

Școala Gimnazială Nr. 2

Stănescu Octavian

2

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”

Calciu Titi-Horațiu

3

Școala Gimnazială ”Gheorghe Magheru”

Samiee Marina

4

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”

Cernat Șerban

5

Liceul Teoretic ”Ioniță Asan”

Mitroi Liviu

6

Liceul Tehnologic ”Matei Basarab”

Bățăgui Răzvan

7

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Petrescu”

Pavel Cristian

8

Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu”

Mușat Cornelia

9

Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”

Popescu Cătălin

10

Clubul Copiilor ”Marius Bunescu”

Dumitru Cristinel

11

Clubul Sportiv Școlar

Căldăraru Cristi

Domnul consilier Alexe Costică: am un mic comentariu, nu o zic cu răutate, domnul consilier
Mitroi Liviu are soția la Liceul Teoretic ”Ioniță Asan” să nu fie incompatibilitate.
Doamna consilier Mușat Cornelia: doamna Mitroi este lider de sindicat și nu are drept de vot,
deci nu este incompatibilitate.
Supusă la vot, propunerea pentru ca proiectul să fie votat cu vot deschis, aceasta a fost
votată cu 17 voturi pentru.
Supuse la vot, propunerile, au fost votate cu 17 voturi pentru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 196/25.08.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară
al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2021 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 17 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 197/25.08.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului 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: care sunt modificările la buget, care sunt acele investiții care
sunt modificate sau nu?
Domnul director economic Ionescu Adrian: este vorba despre sensul giratoriu la intersecția
dintre Calea București și str. Dragoș Vodă, care nu avea valoare și acum s-a introdus suma respectivă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
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13.Proiect de hotărâre nr. 198/26.08.2021 referitor la închirierea prin licitaţie publică, a
spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr.
22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai
Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului
privat al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pătran Laurențiu dă citire propunerilor privind reprezentații Consiliului local
al Municipiului Caracal şi al supleanţilor, în Comisia de evaluare:
- domnul consilier local Dumitru Cristinel - membru;
- domnul consilier local Maciu Marin - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Ancuța Virgil).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru și o abținere
(domnul consilier Ancuța Virgil).
14 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan: referitor la Casa Veleanu, ne-am dori ca în anul
următor or să o cedăm primăriei pentru a fi reabilitată și reorganizată pentru a susține un corp de
grădiniță, este nevoie, în ultimii ani se observă o creștere demografică și este o cerere foarte mare
pentru grădinițe cu program prelungit. Toate grădinițele din oraș au solicitat Inspectoratului Școlar
Județean Olt o grupă sau două, sau trei grupe de învățământ preșcolar pentru copii din municipiu.
Acest spațiu are cam aceeași soartă ca cel de pe str. Carpați nr. 2, să sperăm că nu ajunge ca cel de pe
str. Negru Vodă nr. 15. Clădirea aparține Școlii Gimnaziale nr. 2, ea poate fi reabilitată și redată
circuitului școlar, este păcat, în condițiile în care orașul se confruntă cu o problemă privind locurile în
grădinițe, să ținem o clădire aproape în paragină, școala plătește în fiecare an peste 15.000 lei la
curentul electric pentru acele persoane care locuiesc în clădire, din finanțarea per elev. Școala a
înaintat mai multe adrese, din anul 2012, către U.A.T. Municipiul Caracal, prin care solicită relocarea
acelor persoane sau rezolvarea problemei cu energia electrică. Nu putem tăia curentul, este o variantă,
însă partida deschisă acolo este pe școală, acolo este și cabinetul medical școlar. Nu putem lăsa
cabinetul fără curent și nici școala și cele trei grădinițe, suntem prinși toți pe un C.U.I. patru poziții.
Școala solicită în anul viitor reabilitarea și redarea circuitului.
Domnul consilier Căpățînă Robert-Marius: nu vreau să vă obosesc cu terenul meu de joacă,
deja devin insistent, vreau să știu și eu ceva concret?
Domnul primar: ce putem face în acest an, locurile de joacă din H.C.C. sunt mai multe, unul
către Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” care a fost reabilitat acum ceva timp, îl vom moderniza în
sensul că vom pune tartan pe el, vom reloca o părticică din aparatele respective și vom lăsa și un alt
spațiu cu pomi, cu bănci. După aceea este celălalt loc de joacă, în spate la Cerna, îl vom strânge
cumva, îi punem tartan iar restul va fi loc de parcare. Anul acesta în H.C.C. vom face cele două
terenuri de joacă, le vom moderniza și le vom face să fie la cerințele copiilor. Locul de joacă despre
care am vorbit noi și am căzut de acord, nu avem acordul celor care se ocupă de urbanism, cum ar fi
apropierea de 5 m față de bloc, este foarte complicat din acest punct de vedere. Și atunci ori mergem
pe unul mic cu două, trei aparate sau facem două trei aparate pentru copii și două trei aparate de fitness
pentru adulți dar în rest nu avem cum să facem un loc de joacă pentru că suprafața este foarte mică, ne
apropiem foarte mult de bloc. Deja avem foarte multe probleme legate de, toată lumea ne roagă să
punem bănci, după ce am pus bănci la două săptămâni vin înapoi, luați băncile că nu mai sunt bune, că
vin noaptea tineri și stau acolo. Și atunci am avut cel puțin 6 situații până în acest moment, deja avem
o problemă cu o doamnă de acolo care a zis că se opune la crearea acestui loc de joacă.
Domnul consilier Căpățînă Robert-Marius: nu cred că este relevant faptul că acea doamnă de la
parter care a făcut acolo mai multe abuzuri în legătură cu lărgirea apartamentului dânsei de la 60 m2 la
făcut de 112 m2 , eu locuiesc acolo și știu.
Domnul primar: dumneavoastră rezolvați problema cu vecinii și cu distanțele și eu rezolv
problema cu locul de joacă.
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Domnul președinte de ședință: am o întrebare pentru domnul primar, știu mare parte din
răspuns dar aș vrea să audă și oamenii care vor viziona această ședință, ce investiții se vor face anul
acesta în cartierul Carpați – Fânărie, zona în care și eu locuiesc.
Domnul primar: în acest moment se lucrează la str. Înfrățirii, pentru că ea are canal și nu va mai
fi prinsă în proiectul acela dar nu are apă și atunci am convenit cu cei de la C.A.O. ca rețeaua să se
mute pe trotuar și pe spațiul verde. Strada respectivă va fi făcută într-un timp cât mai scurt, sper acest
lucru, la unitatea de parașutiști venind o nouă promoție de militari care sunt străini, sunt portughezi,
sunt o sută și ceva de oameni, nu vreau să ne facem de râs, am mutat și containerul și facem acea
stradă. Strada Țepeș Vodă în lungime de 1092 m este deja licitată, luni vom avea câștigătorul licitației,
s-au prezentat 4 firme, s-a derulat procesul legal, săptămâna viitoare va fi un câștigător și sperăm ca în
altă săptămână să se apuce și de stradă. Este aprobat și proiectul cu G.A.L.-ul. Săptămâna viitoare se
face recepția la rețeaua pluvială, probabil anul viitor se vor și asfalta pe proiectul G.A.L. străzile
Dezrobirii, Ion Neculce, Intrarea Ion Neculce, Poporului, Aleea Carpați și se va construi acel bloc, nu
cred că acesta se va face așa de repede.
Domnul secretar: supun atenției dumneavoastră următorul președinte de ședință în ordine
alfabetică pentru următoarele două luni conform R.O.F. pe domnul Căpățînă Robert-Marius, acesta
fiind aprobat cu 17 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căldăraru
Gheorghe-Cristi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CĂLDĂRARU GHEORGHE-CRISTI

RĂDESCU VIOREL EMIL
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