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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                  Nr. 98/28.12.2020

  
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.12.2020 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 15 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. 57780/23.12.2020 în baza Dispoziţiei nr. 262/23.12.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Alexe Costică propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

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  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi, care a 
fost completată. 

Domnul Primar, dă citire ordinei de zi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind 

aprobată cu 15 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 

 1.Proiect de hotărâre nr. 51/12.11.2020 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale 
pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021 este prezentat de doamna 
consilier Mușat Cornelia Mariana care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.   

    Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 87/23.12.2020 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local 
aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeană este prezentat de doamna consilier Mușat Cornelia Mariana care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: facem un împrumut pentru viitorii 12 ani și lucrurile trebuiesc lămurite foarte 
bine de acum. Este un proiect care va servi doar pentru proiecte europene. De obicei se ține foarte mult 
în loc momentul executării până la venirea banilor de la U.E. și atunci ca să putem grăbi puțin treaba, 
așa cum procedează și alte municipalități, am luat și noi modelul din alte municipii care fac treabă cu 
fonduri europene și am zis că facem acest credit, îl folosim doar pentru fonduri U.E., pentru că este 
normal. Avem de gând să aducem în Caracal 100.000.000 euro în cei 4 ani de zile, așa ne-am propus. 
Vrem să fim siguri că nu avem probleme legate de finanțare. În plus gradul de îndatorare al 
Municipiului Caracal este de 2% iar limita normală este în acest moment de 30%. Oricum pentru 
fonduri europene ai voie și peste 30%. Funcționează ca o linie de credit, în momentul în care ai nevoie 
de bani plătești și când îți trimit banii îi rambursezi.  

Domnul secretar: nu știu dacă s-a discutat în comisie, la art. 1, împrumutul avea o maturitate de 
până la 10 ani și perioada de grație de până la 3 și o perioadă de rambursare de până la 7 ani iar din 
discuțiile purtate cu domnul primar împrumutul avea o maturitate de până la 12 ani și perioada de 
grație de până la 2 și o perioadă de rambursare de până la 10 ani, aceasta este modificarea față de 
proiectul care v-a fost trimis. 

Domnul președinte de ședință: care este dobânda la acest credit? 
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Domnul primar: în momentul de față s-a discutat și s-a angajat, nu creditul, pentru că nu aveam 

acordul dumneavoastră, noi vom ține o licitație care va fi publică, cu toate băncile și atunci se vor 
stabili condițiile cele mai avantajoase, deci nu am stabilit încă nimic, nu avem nimic până acum. 

Domnul consilier Pavel Cristian: noi am mai luat o hotărâre în acest sens, ce s-a întâmplat cu 
ea? 

Domnul primar: singurul credit pe care îl avem acum de rambursat este un credit angajat în 
anul 2008 cu o perioadă de grație de 2 ani de zile, deci din 2010 până în anul 2033, în acest moment 
suntem la jumătatea lui, plătim aproximativ 55.000 lei pe lună și mai avem de plată 56 de miliarde lei, 
cam așa ceva. Dobânda este foarte mică pentru că la vremea respectivă când a fost angajat, Robor era 
foarte mare, ei au luat o dobândă rezonabilă undeva la 2% este dobânda fixă iar acum Robor este mic. 
Alt credit nu există, doar acesta de la C.E.C., sau poate au fost și s-au achitat. 

Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: ideea este că această linie de creditare degrevează 
bugetul de investiții al municipiului și banii aceia îi rostogolim de ani de zile și nu îi folosim, îi ținem 
blocați de câțiva ani.   

   Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
          3.Proiect de hotărâre nr. 88/23.12.2020 referitor la repartizarea a două locuințe sociale rămase 
vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, aflate în patrimoniul Municipiului 
Caracal, solicitanților din lista de prioritate în soluționarea cererilor, pentru anul 2020 este prezentat de 
domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 
 Domnul primar: s-au făcut anchete la toate locuințele sociale și în urma efectuării acestora au 
rezultat că sunt libere 2 locații și am zis să se repartizeze următorilor din listă care îndeplinesc 
condițiile  

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 89/23.12.2020 referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului 

local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal este 
prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

Domnul primar: unul din cei doi membri din partea consiliului, trebuie să fie economist.  
Domnul consilier Stănescu Octavian: propun pe domnul consilier Alexe Costică, este singurul 

care are studii economice.  
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 13 voturi pentru și 2 abțineri (domnii 

consilieri Cernat Costin Șerban și Bățăgui Costel Răzvan). 
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: propun pe domnul consilier Mitroi Dumitru Liviu. 
Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 15 voturi pentru. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

5.Proiect de hotărâre nr. 90/23.12.2020 referitor la aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe 
pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămase vacante pe perioada 
exploatării acestora în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2020 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 înțeles că ați făcut anchete și erau închiriate, ați reziliat 
unilateral contractul, să nu aud că ne dau în judecată. 

Domnul primar: am găsit și asemenea câteva situații dar acestea sunt situațiile care nu erau 
locuite și nu întruneau condițiile.   

   Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
 6.Proiect de hotărâre nr. 91/23.12.2020 referitor la aprobarea modalității de gestiune precum 

si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către 
Societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care 
arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
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 7.Proiect de hotărâre nr. 92/23.12.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Chesnoiu Adrian-Ionuț, membru P.S.D. 
este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil 
în comisia de specialitate. 

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
 8.Proiect de hotărâre nr. 93/23.12.2020 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate 
lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 
 Domnul primar: sunt probleme, noi avem mari deficiențe legate de oameni care nu își plătesc 
amenzile care sunt în executări silite și am dispus prin Serviciul Juridic-Contencios să transformăm 
istoricele datorii din amenzi și executări silite să le transformăm în zile de muncă. Avem oameni care 
erau foarte apți de muncă și care veneau cu certificate medicale. Mai avem și acum câțiva, sper să 
reușim să blocăm acele certificate care sunt închipuite, după părerea mea, avem vreo 5-6 pe care i-am 
tăiat de la ajutorul social, nu mai primesc, vom merge pe anchete mereu până când toată lumea care nu 
înțelege că trebuie să muncească pentru fiecare leuț, acesta este principiul după care vom merge. Eu 
sper că se va observa mai mult activitatea celor care lucrează la 416/2001 – venitul minim garantat. 
Sunt și oameni care trebuie să primească ajutoare. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

9.Proiect de hotărâre nr. 94/23.12.2020 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către 
S.C. ELLA DAN S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 13,00 mp., aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Antonius Caracalla, nr. 35A, pentru realizarea 
unei extinderi şi amenajarea spațiului comercial 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 15 voturi pentru. 
  

10.Proiect de hotărâre nr. 95/23.12.2020 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe 
A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Popescu Dan Teodor 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 15 voturi pentru. 
  

11.Proiect de hotărâre nr. 96/23.12.2020 referitor la aprobarea modificării și completării 
anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului 
Caracal, judetul 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 15 voturi pentru. 
 
 Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi  
     
 1.Proiect de hotărâre nr. 97/28.12.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de 
Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal este 
prezentat de doamna consilier Mușat Cornelia Mariana care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

 12 .Informări, întrebări şi interpelări. 
 Domnul secretar: conform R.O.F. pentru următoarele două luni urmează a fi președinte de 
ședință domnul consilier Ancuța Virgil.   
 Supusă la vot propunerea, aceasta a fost votată cu 15 voturi pentru. 
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Alexe 

Costică declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 

 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
                ALEXE COSTICĂ                                                        RĂDESCU VIOREL EMIL  

 
 
 
 
 
  
 


