ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.12.2012 la Şedinţa ordinară a Consiliului local

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi toţi cei 19 consilieri aleşi. Având în vedere prevederile art. 40 alin.1
din Legea 215/2001 secretarul municipiului arată că şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având
în vedere numărul consilierilor prezenţi.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesele verbale de la şedinţele extraordinare din data de
08.11.2012, 21.11.2012, respectiv de la şedinţa ordinară din data de 29.11.2012, care au fost aprobate
în unanimitate.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Înainte de a se intra în dezbaterile şedinţei d-nul secretar dă cuvântul d-lui primar.
D-nul Primar mulţumeşte revoluţionarilor care sunt prezenţi în sală, că datorită lor România
este o ţară liberă, mulţumindu-le totodată pentru participarea la Revoluţia din anul 1989 având
rugămintea ca toată lumea să participe la depunerea de coroane în cinstea martirilor Revoluţiei din anul
1989.
D-nul Primar împreună cu toţi cei prezenţi în sală ţin un moment de reculegere în cinstea
martirilor Revoluţiei.
D-nul consilier Stefănescu Smarandache Niculae arată că la un ceas al bilanţului s-au realizat
multe în urma revoluţiei din anul 1989, dar marea realizare pentru participanţii activi la revoluţie este
consfiinţită în Constituţia României în care se spune că România se află pe acest drum şi datorită celor
care au participat atunci la revoluţie.
În continuare, reprezentanţii revoluţionarilor oferă câteva detalii cu privire la participarea
acestora la revoluţie.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian are rugămintea ca toţi cei care au participat la Revoluţia
din 1989 din toate localităţile ţării, să nu fie uitaţi, mulţumindu-le în aces sens.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Primar, dă citire ordinei de zi, propunând completarea acesteia cu încă trei proiecte de
hotărâre, după care, supusă la vot, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre referitor la încetarea dreptului de administrare al SC I.G.O.SA Caracal
asupra imobilelor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal, foste puncte termice, situate
în Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A şi Aleea Dragoş Vodă nr. 7 este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre referitor la darea în administrare unităţii de învăţământ “Colegiul
Tehnic « Matei Basarab »” a bunului imobil din Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A, ce aparţine
domeniului public al municipiului Caracal, cu destinaţia Centrală Termică este prezentat de d-nul
consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
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3.Proiectul de hotărâre referitor la darea în administrare unităţii de învăţământ “Şcoala
Gimnazială « Nicolae Titulescu»” a unei cote părţi a bunului imobil din Aleea Dragoş Vodă nr. 7, ce
aparţine domeniului public al municipiului Caracal, cu destinaţia Centrală Termică este prezentat de
d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
D-nul Primar face precizarea că în momentul în care aceste centrale termice au trecut în
subordinea unităţilor de învăţământ, împreună cu salariaţii SC IGO SA va fi asigurată buna funcţionare
a centralelor până în momentul în care Ministerul Învăţământului sau unităţile de învăţământ vor reuşi
să-şi angajeze personal autorizat pentru a nu mai fi nevoie ca SC IGO SA să facă acest serviciu.
4.Proiectul de hotărâre referitor la constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru încredinţarea
managementului Centrului Cultural municipal Caracal este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile
care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian propune, preşedinte al comisiei de concurs, pe d-nul
viceprimar Mocanu Ioan, iar preşedinte al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe d-nul consilier
Tudor Doru.
Supus la vot, prin vot secret, cu propunerile făcute de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian
proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru d-nul viceprimar Mocanu Ioan şi 18 voturi pentru
d-nul consilier Tudor Doru.
5.Proiectul de hotărâre referitor la modificarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Caracal aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.10/31.07.2012 este prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că
proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea cheltuirii sumei de 10 000 lei pentru cadourile ce
se vor acorda cu ocazia „SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” în anul 2012 este prezentat de d-nul
consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proietul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
PROPUN COMPLETAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTOARELE PROIECTE DE
HOTĂRÂRE:
7.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea tarifelor pentru serviciile de deszăpezire prestate
de SC IGO SA Caracal este prezentat de este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate, precizând că s-a intrat în normalitate şi că în
acest an s-a dovedit că se poate face această deszăpezire, cu toate că în urmă cu câţiva ani se plătea o
sumă de bani pentru deszăpezire, iar aceasta nu se făcea.
Supus la vot, proietul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea preţului local pentru producerea şi distribuţia
energiei termice pe bază de gaze naturale în sistem centralizat şi a preţului local de facturare către
populaţia din blocul de locuinţe situat în Caracal strada Vasile Alecsandri nr. 76, practicat de SC IGO
SA Caracal este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul a primit aviz favorabil
în comisia de specialitate.
Supus la vot, proietul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
9.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la
21.12.2012 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proietul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
10 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Gâtan Ilie doreşte să se precizeze care este situaţia impozitelor deoarece mulţi
cetăţeni ai municipiului sunt interesaţi de această problemă, afirmând că nu au fost majorate aceste
impozite, iar cetăţenii care vor plăti impozitele până la 31martie 2013 vor beneficia de bonificaţia de
10% prevăzută de lege.
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D-nul Primar arată că impozitele vor rămâne la valorile de anul trecut cu bonificaţia de 10%
pentru cei care vor achita în primul trimestru al anului şi cu toate că, guvernul permitea majorarea
impozitelor, s-a hotărât, datorită situaţiei economice şi sociale din municipiul Caracal, să se rămână la
aceleaşi taxe şi impozite, iar dacă pe viitor se va reuşi să se aducă investitori şi să se creeze locuri de
muncă, atunci există posibilitatea unei majorări, precizând că pentru anul 2013 impozitele nu se vor
majora.
D-nul consilier Răileanu Vasile mulţumeşte şi în numele colegilor pentru toată activitatea
consiliului începând din luna iunie şi până în prezent, consiliu care, împreună cu administraţia publică
locală s-au preocupat, într-un mod activ ca, într-o perioadă scurtă de timp şi fără fonduri prea mari, să
se reuşească să fie căldură în special în unităţile de învăţământ. În continuare mai arată că la colegiul
unde profesează a fost realizat un obiectiv foarte important şi anume sala de sport care este cea mai
modernă din municipiu, apreciind acest lucru, iar prin prisma trecutului, în special la căldură, când de
fiecare dată, autoritatea publică locală preciza că nu se poate face acest lucru, profesorii şi elevii aveau
de suferit datorită lipsei căldurii, solicitând din partea d-lui primar o prezentare a situaţiei tuturor
unităţilor de învăţământ din municipiu.
D-nul Primar mulţumeşte consilierilor că au fost alături şi că au răspuns prompt la orice
solicitare, pentru că, dacă nu erau acele hotărâri de consiliu întocmite nu se putea rezolva problema
căldurii pentru că au fost costuri care au putut fi suportate. În continuare, arată că de la Minister au
venit două miliarde, iar restul a fost suportat de la bugetul local, precizând că toate unităţile de
învăţâmânt au încălzire, cele care erau la sistemul centralizat acum au încălzirea pe gaze, iar cele care
foloseau combustibil solid, au rămas la fel, demarându-se, însă acţiunea, de fi trecute şi acestea pe
încălzirea pe gaze fiind mult mai eficientă şi mult mai costisitoare. Au fost plătiţi banii către distrigaz
pentru execuţia acestor racorduri de gaze şi pe lângă aceste unităţi de învăţământ a fost rezolvată
problema căldurii şi în ceea ce priveşte unităţile din subordinea consiliului local şi a primăriei.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că atât consiliul local cât şi d-nul primar lucrează pentru
cetăţenii oraşului Caracal, iar toate proiectele au fost analizate spre binele locuitorilor, în schimb nu
toate societăţile care sunt în subordinea consiliului local nu se gândesc la acelaşi lucru, referindu-se la
SC IGO SA, prin director Stelian Veselin, care a înaintat unele proiecte şi care au fost avizate spre
binele locuitorilor, proiecte ce trebuiau să fie avizate cu data de 01.12.2012, iar acest lucru a mai fost
întâlnit şi în şedinţele anterioare unde s-a solicitat luarea unor măsuri privind pe cei răspunzători.
Astfel, în şedinţa de comisie s-a hotărât, pentru că nu se poate ca în această şedinţă din
21.12.2012 să fie stabilite preţurile la deszăpezire sau pentru încălzire centralizată, destituirea din
funcţia de director al SC IGO SA, Veselin Stelian.
D-nul Primar arată că erau anumite tarife aprobate pentru deszăpezirea din municipiul Caracal,
dar în momentul când s-a făcut o analiză, s-a constatat că erau nişte tarife nereale cu situaţia actuală,
iar d-nul primar a solicitat ca aceste tarife să fie modificate la situaţia reală. Mai precizează că se
venise doar cu modificare pentru indicele de inflaţie, dar nu i se părea normal pentru că preţul
motorinei era altul, salariul minim pe economie era altul şi atunci, dacă tot s-a făcut un efort pentru a fi
aduse toate cheltuielile la zi ale SC IGO SA, nu i se părea normal să se facă o facturare sub preţul real,
afirmând că nu a fost vina dumnealor. În continuare, arată că nu s-a dorit să mai existe vreo datorie
către SC IGO SA la finalul anului, iar dacă se face o anumită prestaţie doreşte să fie plătită la
adevărata valoare şi să nu se ajungă la un faliment al SC IGO SA prin preţurile şi tarifele acceptate,
afirmând că se încearcă să se scoată această societate din insolvenţă în special că va fi mult mai uşor în
momentul în care se vor trece efectiv o parte din salariaţi cu reţele de apă şi canal către Compania de
Apă, iar când vor veni cei 36 de milioane de euro din anul 2014 – până în anul 2020 vor fi alocaţi
pentru modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi canal din municipiul Caracal.
În continuare arată că tot ceea ce s-a făcut în municipiul Caracal s-a făcut cu aceeaşi conducere,
mulţumindu-le, în acest sens, pentru că au răspuns prompt la solicitările adresate, dar decizia aparţine
consilierilor locali care sunt acţionari majoritari ai SC IGO SA, precizând totodată că este mulţumit de
felul cu conducerea SC IGO SA a trecut la fapte.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian dă cuvântul d-nului primar pentru a adresa un mesaj de
felicitare locuitorilor caracalieni.
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D-nul Primar transmite tuturor locuitorilor din municipiul Caracal să aibă sărbători fericite, să le
petreacă alături de cei dragi, iar anul 2013 să fie un an plin de succes şi un sincer “La Mulţi Ani!”
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian , deasemenea transmite, în numele consiliului local tuturor
caracalenilor sărbători fericite şi un sincer “La Mulţi Ani!”
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

BONDRESCU ION LUCIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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