ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 84/29.04.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 29.04.2021 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 toți 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. 24293/23.04.2021 în baza Dispoziţiei nr. 323/23.04.2021.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
31.03.2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 13.04.2021,
acestea fiind aprobate cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan, dă cuvântul domnului primar
pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată.
Domnul consilier Stănescu Viorel-Octavian: vreau să se consemneze în procesul verbal al
ședintei ordinare că nu îmi voi exercita dreptul de vot la proiectul de hotărâre nr. 71/22.04.2021 și la
proiectul de hotărâre nr. 80/22.04.2021.
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. 44/22.03.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și
sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Cernat Costin Șerban: aș vrea să fac o sugestie la acest proiect și nu un
amendament în sensul că împuterniciții dumneavoastră sau cel care este responsabil cu implementarea
acestui proiect să vină cu un raport trimestrial în fața consiliului local având în vedere faptul că să
vedem de fapt care este impactul în societate a acestui proiect, dacă se implementează cum trebuie și
să vedem exact care segment ar fi mai deficitar din acest punct de vedere.
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: la pct. 8 introducerea literei f cu următorul text
”interzicerea amenajării de spații pentru colectarea de deșeuri pe casa scărilor”, sunt cazuri concrete
semnalate de locatari.
Domnul secretar: în comisie ați făcut amendamentul?
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: nu, de obicei cei de la parter abuziv închid spațiul de
sub scară și depozitează acolo, surse de șobolani.
Domnul președinte de ședință: acolo este o locuință privată.
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: este proprietate indiviză casa scării.
Domnul secretar: dar sunt proprietari acolo, nu putem noi să reglementăm, noi vorbim despre
domeniul public.
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: și împrejmuirile care sunt făcute în jurul blocurilor?
Acolo sunt unele făcute și chiar am identificat unde se pot construi locuri de parcare. Da scrie că nu se
vor mai împrejmui dar cu cele existente ce se întâmplă cu ele? Sunt lucruri semnalate de către locatari.
Domnul primar: acolo unde este un bloc, unde este în jurul blocului 1 metru de jur împrejur
este proprietate privată, noi nu avem dreptul legal, dacă putem interveni sau putem să influențăm dar
-1-

doar la sesizarea asociației de locatari, nu putem interveni fără acordul locatarilor, este abuz, doar dacă
ne semnalează putem.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 69/22.04.2021 referitor la completarea prevederilor art. 7 punctul
7.2. din Protocolul de colaborare nr. 1/05.03.2021 încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul
Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: costurile sunt aceleași, nu este nimic în plus, până acum s-au luat aproximativ
200 de câini la nivelul municipiului Caracal din care doar 23 au fost eutanasiați din motive medicale,
majoritatea au fost adoptați sau se află încă în adăpost. Cei care sunt adoptați obligatoriu trebuie să fie
vaccinați, deparazitați și toate celelate operațiuni. Numărul celor care adoptă câini este impresionant,
mă bucură acest lucru.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 70/22.04.2021 referitor la acceptarea unui bun mobil cu titlu de
sponsorizare din partea S.C. CERES COM S.R.L. este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: mii de mulțumiri și să fie urmat de alte exemple.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 71/22.04.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ
Teritorială - comuna Vulpeni, Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Cezieni și Unităţii
Administrativ Teritorială – comuna Grădinari, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este
prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: de fiecare dată când o comună va dori să intre în această asociere va trebui să
îi dăm acceptul în calitatea noastră de acționar C.A.O. cu un procent de 20%.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 72/22.04.2021 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L.
Caracal nr. 115/31.05.2017 privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile,
teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local
al municipiului Caracal, modificată prin H.C.L. Caracal nr. 6/31.01.2019 și continuarea exercitării
dreptului de administrare asupra acestor bunuri este prezentat de domnul consilier Cernat Costin
Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Pavel Cristian: am ridicat problema și în comisie în sensul legalității, nu de
formă. Există un termen de decădere în care organul administrativ poată să modifice, să revină asupra
actelor emise pentru că astfel se încalcă principiul stabilității juridice, oricând poți să intervi în sensul
că odată ce și-a produs efecte juridice actul pe care l-am emis, noi nu mai putem interveni asupra lui în
sensul să citez exact de aici referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr.
115/31.05.2017 privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi
construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al
municipiului Caracal, modificată prin H.C.L. Caracal nr. 6/31.01.2019 și continuarea exercitării
dreptului de administrare asupra acestor bunuri.
Domnul secretar: vă referiți la legea contenciosului administrativ unde spune foarte clar că un
organ emitent al unui act administrativ poate să își revoce actul administrativ nelegal în termen de 1
an, nu putem spune că aceste două hotărâri a căror aplicabilitate o încetăm sunt nelegale, deci
legiuitorul spune dacă organul care a emis actul administrativ îl consideră nelegal poate să îl revoce în
termen de 1 an. Aceste două hotărâri de consiliu își produceau efecte în momentul în care guvernul
emitea efectiv hotărârea prin care se retrăgea consiliului local dreptul de administrare. Aceste hotărâri
nu au avut finalitate tocmai de aceea noi putem să dispunem încetarea aplicabilității și nu revocarea.
Domnul consilier Pavel Cristian: dumneavoastră produceți o confuzie, adică termenul de
decădere de un an de revocare un act administrativ nelegal este al părții adverse nu a emitentului,
partea adversă are termen de decădere de un an de zile de a ataca în instanță un act nelegal. Dacă eu
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pot să mi-l revoc nu mă duc în instanță, partea adversă se duce în instanță. Chiar dacă emit un act
ilegal, legea spune că peste un an de zile el își produce efecte definitive, deci dacă este un act ilegal nu
pot să îl mai revoc cu atât mai mult eu dacă și-a produs efecte.
Domnul secretar: dă citire din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
Domnul consilier Stănescu Viorel-Octavian: dacă se scoate un extras de carte funciară este
proprietar Ministerul Apărării. Nouă ni la dat în administrare și pentru că Primăria Deveselu la acea
vreme avea un protocol de colaborare cu Ambasada S.U.A. au hotărât de comun acord și cu o hotărâre
de consiliu de principiu pentru a elabora mai departe hotărârea de guvern pentru că nu puteau ei să
meargă la guvern să le spună să ne ia nouă dreptul de administrare și să-l dea lor, noi am fost de acord
să renunțăm la acel drept de administrare pentru a dezvolta Ambasada S.U.A. acea zonă. Noi nu
suntem proprietari acolo, noi administrăm, era clar că nu produce efecte. Noi ne-am dat un acord de
principiu.
Domnul consilier Pavel Cristian: eu la termen mă refer, de la emitere și până în prezent a trecut
mult timp ca noi să putem să mai intervenim.
Domnul secretar: prefectura a contestat în instanță cele două hotărâri emise de Consiliul local
al Municipiului Caracal și de Consiliul local al Comunei Deveselu iar instanța a decis că nu suntem noi
în măsură să cedăm dreptul de administrare ci guvernul în calitate de titular al dreptului de proprietate
al acestui imobil. Deci nu a produs efecte.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă
(Gongea Ofelia și Pavel Cristian) și 3 abțineri ( Calciu Horațiu, Popescu Eugen și Vîrdol Daniel).
6.Proiect de hotărâre nr. 73/22.04.2021 referitor la aprobarea listei de repartizare a două (2)
locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere
în Municipiul Caracal, în anul 2021 este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 74/22.04.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren
în suprafața de 37575 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în
Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, identificat prin număr cadastral 57772 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 19 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 75/22.04.2021 referitor la trecerea din domeniul public al
Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a Centralei Termice de Zonă în
vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz este prezentat de domnul consilier
Pătran Laurențiu Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: aceeași remarcă ca și data trecută ”și” în loc de ”sau”
casării și valorificării.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 76/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca
obiect imobilizări corporale mobile - instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică 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 19 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 77/22.04.2021 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi
taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume
în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local este prezentat de domnul consilier
Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: aș vrea să ne spună domnul director economic dacă se
măresc impozitele și taxele locale față de anul trecut în afară de rata inflației.
Domnul primar: este vorba doar de rata inflației.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
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11.Proiect de hotărâre nr. 78/22.04.2021 referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru
elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 20202021 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 19 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 79/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca
obiect teren intravilan ce aparține domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Municipiul
Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, jud. Olt, identificat cu Cartea funciară nr. 58008 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 19 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 80/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.240,96 lei pentru anul 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.
14.Proiect de hotărâre nr. 81/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.652 lei pentru anul 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 19 voturi pentru.
15.Proiect de hotărâre nr. 82/22.04.2021 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru
activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în
municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L. este prezentat de domnul
consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Vîrdol Daniel: în raportul de specialitate a fost scris eronat H.C.L. nr.
35/28.12.2021.
Domnul secretar: am observat și noi, vom îndrepta eroarea.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi
1.Proiect de hotărâre nr. 83/28.04.2021 referitor la majorarea capitalului social al societății
A.D.P.P. CARACAL S.R.L. 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 19 voturi pentru.
16 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar: prezintă consiliului local Adresa nr. 22895/20.04.2021 a Instituției
Prefectului Județului Olt privind revocarea H.C.L. nr. 31/31.03.2021.
Domnul consilier Pavel Cristian: poate se referă la faptul că nu a fost prelungit în termen?
Fiecare modificare trebuie să fie în interiorul termenului.
Domnul consilier Căpățână Robert: cu o săptămână în urmă am înmatriculat o mașină și cei de
la înmatriculări care stau în spațiul din clădirea I.T.L. vor un loc de parcare pe care să scrie P. M.A.I.
de la 08.00 dimineața până la ora 16.00.
Domnul consilier Popescu Eugen Cătălin: am văzut containerele pentru colectarea selectivă
puse la unele puncte din cartiere, sunt în regulă, dar cred că ar trebui puse niște camere la acele puncte.
Domnul primar: în proiectul acesta de investiții clar că vom mări mult numărul încercăm să
punem, este o mare problemă cu camerele de luat vederi pentru că sistemul cu fibră optică nu prea
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permite peste tot, am găsit soluția cu camere wireless, am cumpărat, dorința este mare, nu putem să le
facem pe toate odată.
Domnul consilier Vîrdol Daniel: ține un discurs despre ziua veteranilor de război.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bățăgui
Costel Răzvan declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

BĂȚĂGUI COSTEL RĂZVAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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