ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 06.08.2012 la Şedinţa extraordinară de îndată a
Consiliului Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 aleşi, absentând motivat d-na consilier
Hoară Mădălina şi d-nii consilieri Pavel Cristian Constantin, Răileanu Vasile, Ştefănescu
Smarandache Niculae. Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul
municipiului arată că şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul
consilierilor prezenţi.
Conform Regulamentului, ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Alexe
Costică, propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Viceprimar, 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 referitor la aprobarea organigramei şi statului de funcţii al
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal este prezentat de d-na director Aura
Ionescu care arată că prin OUG. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, Ordinului comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
Ministerului Finanţelor Publice nr. 234 – 2698 /03.11.2011 privind revizuirea mediei numărului de
locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la OUG 63/2010, autorităţile administraţiei publice locale
stabileasc numărul de posturi între limite.
Conform adresei din 21.11.2011 a Instituţiei Prefectului Judeţului Olt pentru administraţia
municipiului Caracal, în funcţie de populaţie, numărul maxim de posturi se prezintă astfel 223
posturi pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi instituţiile
subordonate, respectiv Centrul Cultural şi Piaţă, iar pentru Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, 13 posturi. Limita minimă a numărului de stabilire
a postului, conform actelor normative menţionate, este de 171 de posturi.
În continuare, arată că la începutul lunii iulie, direcţia economică face cunoscut că bugetul la
salarii este deja depăşit cu 65%, iar în structura actuală nu se mai permite susţinerea cheltuielilor
necesare de personal până la sfârşitul anului, acest lucru impunând o reorganizare a aparatului de
specialitate al primarului. În acest sens, au fost întocmite documentaţii care au fost înaintate pe de o
parte pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal,
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, unde a trebuit să
se facă fundamentarea celor 13 posturi având în vedere că în vechea structură organizatorică erau
numai 5, neţinându-se cont că municipiul Caracal mai deserveşte încă 18 localităţi arondate.
Deasemenea a fost trimis spre analiză şi avizare la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal. În baza
analizei făcute Direcţia avizează organigrama, statul de funcţii, precum şi Regulamentul Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, iar la acest Regulament
au fost impuse unele modificări de către cei de la Direcţia de la Administrarea Bazelor de Date, iar
pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înainte de a fi supuse
spre dezbatere şi aprobare consiliului local, toate acestea trebuiesc înaintate Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, astfel că toată documentaţia a fost trimisă în luna iulie şi a primit aviz
favorabil în 02.08.2012. În ceea ce priveşte Aparatul de Specialitate al Primarului a intervenit o
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singură modificare faţă de documentaţia înaintată la comisia de specialitate şi anume încadrarea
este numărul propus, numărul de posturi nu s-a schimbat, dar s-a umblat la structura instituţiei
arhitectului şef şi a direcţiei tehnice prin aceea că, urmare a unor noi reglementări, instituţia
arhitectului şef trebuie organizată sub forma unei direcţii sau a unei direcţii generale. Pentru direcţie
generală nu s-a putut constitui, dispărând astfel numai postul de director tehnic, iar restul
compartimentelor din subordinea directorului tehnic, care a fost transformat în funcţie de execuţie,
toate structurile au trecut în subordinea directorului executiv adjunct, dar în structura arhitectului
şef. Mai precizează că prin această nouă propunere care a fost înaintată şi Agenţiei şi Direcţiei,
reducerea cheltuielilor cu salariile începând cu luna septembrie, exceptând această lună că după
aprobarea proiectului vor urma o serie de paşi, reducerea cheltuielilor cu salarii în buget până la
sfârşitul anului va fi de 23%, strict pentru ceea ce este supus aprobării în momentul de faţă. În
continuare arată că la nivelul lunii iunie, în vechea structură, cheltuiala cu salariile se ridica la
3 200 000 000 bani vechi, iar în noua structură aceata se ridică la 2 480 000 000 bani vechi.
D-nul consilier Cernat Şerban solicită o lămurire cu privire la modificările aduse
organigramei, unde s-a obligat de către ANFP modificarea fiind din direcţia tehnică în direcţia de
dezvoltare, iar proiectul care a fost discutat în comisia juridică poartă acelaşi număr de înregistrare
ca şi proiectul nou şi de ce nu s-a făcut menţiunea aviz dacă este favorabil sau nefavorabil sau că
este favorabil cu amendamentul respectiv.
D-na Ionescu Aura precizează că a fost la Bucureşti pentru că până pe data de 31 iulie avizul
nu ajunsese, iar cu condiţia modificării s-a aprobat avizul, a fost retrimisă documentaţia în forma
prezentată şi avizul a fost trimis pe data de 2 august, iar discuţia a fost pe data de 31 iulie.
Cu privire la numărul de înregistrare al proiectului nu poate da un răspuns în momentul de faţă.
D-nul consilier Florea Octavian arată că totalul numărului de funcţii este de 192, iar după
efectuarea unui calcul reiese un număr de 193, întreabând de unde apare unul în plus, iar în ceea ce
priveşte statul de funcţii, studiind cu atenţie a observat că 80% dintre angajaţi sunt cu studii
superioare, iar în general numărul de funcţii cu studii superioare sunt mai mici decât celelalte
funcţii.
D-na Ionescu Aura arată că numărul total de funcţii este corect, iar referitor la ponderea
privind studiile superioare, în urmă cu ceva ani a fost abrogată, existând astfel şi o legislaţie şi acte
normative emise de către Preşedintele ANFP.
D-nul consilier Ilin Radu arată că este îmbucurător faptul că, dacă în mandatul trecut vechiul
primar a încercat să îndepărteze consiliul local de instituţiile care erau direct subordonate, constată
că de această dată s-a făcut repararea structurală, astfel încât toate instituţiile subordonate au trecut
în subordinea consiliului local.
D-na Ionescu Aura arată că aceasta era una dintre modificările aduse faţă de ceea ce a fost
prezentat în comisia de specialitate.
D-nul consilier Florea Octavian întreabă cine a întocmit Regulamentul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, constatând că este un
regulament cu o tentă militarizată, având mai multe neconcordanţe, fiind situaţii în care se spune că
serviciul respectiv este arondat administraţiei publice, existând şi alineate în care se spune că
administraţia publică este arondată serviciului
D-na Ionescu Aura arată că a fost întocmit de dumneaei după modelul cadru transmis de
către Direcţia de Administrare a Bazelor de Date, iar fiecare localitate îl adaptează, iar ceea ce a fost
indicat în adresa primită s-a pus în aplicare, cu modificările prezentate.
D-nul Florea Octavian dă citire art.17 lit.e precizând că nu se poate ca o unitte administrativ
teritorială să fie arondată acestui serviciu.
D-na Aura Ionescu arată că pricveşte unitatea administrativ teritorială a celor 18 comune
arondate.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că s-a vorbit despre o depăşire a salariului de 65%
întrebând care este cauza acestei depăşiri la salarii şi dacă reducerea cu 23 % este din cei 65%.
D-na Ionesscu Aura arată că cei 65% reprezintă cheltuiala cu salariile din total buget, iar
reducerea cu 23% este din cei 65%
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (dnii consilieri Cernat Şerban, Stanciu Cătălin şi Badea Emanuel).
D-nul consilier Ilin Radu recomandă Ghidul de la Asociaţia Pro Democraţia pentru
instruirea noilor consilieri.
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D-nul Secretar informează că este posibil ca joi, consilierii să fie convocaţi la o nouă
şedinţă extraordinară privind supunerea spre a aprobare a organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului Municipal Caracal.
D-na Ionescu Aura arată că este nevoie de aprobarea unei modificări a statului de funcţii, iar
vechiul consiliu neaprobând statul de funcţii respectiv nu se poate face modificarea.
D-nul Alexe Costică arată că nu a fost convocat vechiul consiliu şi fiind în Consiliul de
Administraţie nici nu a auzit de acest lucru pentru că s-a ţinut secret, iar pe lângă aceste şedinţe
extraordinare de îndată, vor fi şi cele ordinare convocate lunar, pentru că sunt restanţe din anii
anteriori unde fostul primar nu a convocat consiliul.
D-na Ionescu Aura arată conform prevederilor legale că organigrama şi orice modificare
adusă se aprobă de către consiliul local, afirmând că nu exista o hotărâre privind această
organigramă din octombrie 2010.
D-nul consilier Florea Octavian întreabă dacă listele electorale sunt bine întocmite şi cui
trebuie să se adreseze în acest sens.
D-nul secretar arată că listele electorale permanente se primesc de la Slatina, acestea fiind
gata întocmite cu numărul de alegători pe secţiile de votare şi atribuţiile sunt acelea de a face
modificări şi de a aduce la cunoştinţa SPCLEP cu privire la persoanele care au interdicţia de a vota,
cu persoanele decedate, iar actualizarea trebuie făcută de cei de la Slatina.
D-nul consilier Florea Octavian arată că există persoane în Caracal care nu au CNP,
solicitând o situaţie în acest sens.
D-nul Secretar arată că va putea să prezinte o situaţie a acestora la 31 august, făcând
precizarea că baza de date nu este la Primăria municipiului Caracal şi acest lucru poate fi solicitat
de la SPCLEP Slatina care este în suborninea Prefecturii, iar SPCLEP Caracal fiind în subordinea
Consiliului Local Caracal
D-nul consilier Florea Octavian arată că în regulamentul care a fost aprobat este menţionat
faptul că cei angajaţi trebuie să transmită de fiecare dată la BEC listele electorale permanente, fiind
una dintre atribuţiunile acestui serviciu.
D-nul consilier Ilin Radu arată că dacă până acum fostul primar a încercat să ascundă aceste
funcţii care trebuiau aprobate prin Consiliul Local, acum vor apărea de fiecare dată şi de aceea, pe
lângă ceea ce se va aproba în următoare şedinţă, vor mai fi şi altele supuse spre aprobare şi ar fi
bine ca toate acestea să fie cuplate pentru a nu se face şedinţe la doar câteva zile diferenţă. În ceea
ce priveşte situaţia la SC IGO SA cel mai îndreptăţit de a da un răspuns este d-nul primar,
precizând în continuare că niciodată nu s-a vorbit de programul activităţilor sportive din oraşul
Caracal.
D-nul Alexe Costică arată că se poate solicita în următoarea şedinţă, verbal sau scris
prezentarea unei situaţii în acest sens.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian solicită d-lui Alexe Costică, reprezentant al
Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Caracal, ca în următoarea
şedinţă să prezinte o informare scrisă a ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, pentru că un prieten
al fostului primar a fost menţinut pe o funcţie fără concurs pe o perioadă mai mare de 6 luni,
întrebând cum au fost organizate anumite concursuri şi de ce s-au ascuns anumite situaţii privind
Spitalul Muncipal Caracal. În continuare, precizează că la Spitalul Municipal Caracal trebuie
organizat un concurs în vederea ocupării postului de manager pentru a se intra în legalitate, iar în
ceea ce priveşte Consiliul de Administraţie nu a făcut altceva decât să informeze că l-a dat în
judecată pe fostul primar, iar fostul primar că a făcut recurs la Curtea de Apel şi nici acum nu se ştie
în ce au constat acele acţiuni în instanţă şi ce hotărâre a luat instanţa.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Alexe
Costică declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ALEXE COSTICĂ

VIOREL EMIL RĂDESCU
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