ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 229/21.09.2021
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.09.2021 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de doamna Popescu Raluca Mihaela – șef serviciu - Serviciul JuridicContencios, Autoritate Tutelară, având delegate atribuțiile secretarului general al Municipiului Caracal,
care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi,
(domnul consilier Popescu Eugen-Cătălin) lipsește 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. 48214/17.09.2021 în baza Dispoziţiei nr. 909/17.09.2021.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Căpățînă Robert-Marius, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Doamna Popescu Raluca Mihaela – șef serviciu - Serviciul Juridic-Contencios, Autoritate
Tutelară, având delegate atribuțiile secretarului general al Municipiului Caracal, supune spre aprobare
procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare
convocată de îndată din data de 03.09.2021, acestea fiind aprobate cu 18 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Înainte de a prezenta ordinea de zi Primarul Municipiului Caracal premiază pe Quirini Rafaela,
elevă a Liceului Teoretic Mihai Viteazul care a obținut nota 10 la bacalaureatul din anul 2021.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi.
14.Proiect de hotărâre nr. 222/16.09.2021 referitor la respingerea plângerii prealabile nr.
199/30.08.2021 formulată de COMPREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021, a
fost retras de pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
Domnul consilier Pătran Laurențiu Marian nu a participat la dezbaterea primelor 11 proiecte de
hotărâri și nu și-a exercitat dreptul de vot.
1.Proiect de hotărâre nr. 209/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și
aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren
aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Buzești, nr. 4, jud. Olt,
înscris în Cartea funciară nr. 57563 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 210/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Stejarilor, nr. 2T,
jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57544 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
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- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 211/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr.
12A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57545 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 212/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și
aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren
aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Dragoș Vodă, nr. 7, jud.
Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57547 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi DumitruLiviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 213/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și
aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren
aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Toma Rușcă, nr. 4A, jud.
Olt, înscris în Cartea funciară nr. 53823 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi DumitruLiviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 214/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 4H,
jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57551 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
7.Proiect de hotărâre nr. 215/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
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teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Olteniei, nr. 1A, jud.
Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57549 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi DumitruLiviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 216/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol,
nr. 8, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57548 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
9.Proiect de hotărâre nr. 217/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.
40A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57564 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
10.Proiect de hotărâre nr. 218/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Libertății, nr. 3A,
jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57543 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
11.Proiect de hotărâre nr. 219/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum
și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și
teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Muzeului, nr. 6,
jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57562 Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu propune în Comisia de evaluare pe:
- domnul consilier local Cernat Costin-Șerban - membru;
- domnul consilier local Bățăgui Costel-Răzvan - supleant;
Supuse la vot propunerile, acestea au fost votate cu 16 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
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Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
12.Proiect de hotărâre nr. 220/16.09.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2021 este prezentat de domnul consilier
Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul director economic Ionescu Adrian: vreau să precizez sumele care au venit după
transmiterea proiectului de hotărâre, este vorba despre suma de 1032 mii lei de la finanțe, au fost
repartizați după cum urmează: la primărie 300 mii lei, pe gospodărirea orașului 500 mii lei, pentru
salubritate 208 mii lei și 24 mii lei la C.A.M.S.. De asemenea s-au făcut două modificări pe lista de
investiții, pentru noua creșă care urmează să se facă 40 mii lei pentru S.F., erau 30 mii lei s-au mai
adăugat 15 mii lei și s-au făcut 45 mii lei pentru P.U.Z.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
13.Proiect de hotărâre nr. 221/16.09.2021 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-Costin 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.
15.Proiect de hotărâre nr. 223/16.09.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului
teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou nr. 2 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 18 voturi pentru.
16.Proiect de hotărâre nr. 224/16.09.2021 referitor la modificarea poziției nr. 977 din Anexa
la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului 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 18 voturi pentru.
17.Proiect de hotărâre nr. 225/16.09.2021 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 Pătran Laurențiu Marian 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 18 voturi pentru.
18.Proiect de hotărâre nr. 226/16.09.2021 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din
domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este prezentat de domnul consilier
Pătran Laurențiu Marian 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 18 voturi pentru.
19.Proiect de hotărâre nr. 227/16.09.2021 referitor la completarea prevederilor art. 1 din
H.C.L. Caracal nr. 53/29.11.2016 privind organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul
Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul
local al municipiului Caracal precum și înlocuirea anexei parte integrantă din aceasta este prezentat de
domnii consilieri Bățăgui Costel Răzvan și Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit avize
favorabile în comisiile de specialitate.
Domnul primar: această hotărâre prevedea organizarea de manifestații doar aici în centru și
atât. Cum am discutat nu mai facem astfel de manifestări în centru și le-am relocat în zona târgului
acolo unde se face și bâlciul, în asta constă completarea, nu mai ținem manifestări pe platou ci la târg
sau în zona parcului.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
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Domnul consilier Alexe Costică: ce se întâmplă cu str. Sabinelor? S-au mai rezolvat problemele?
Dacă este vorba de mandatul acesta sau cel viitor?
Domnul primar: lucrurile încurcate de multă vreme și încurcate prin justiție se rezolvă relativ
greu. Totuși s-a găsit înțelegere, se face P.U.Z. -ul de zonă și strada respectivă va avea ieșire la str.
Tîrgul Nou, așa cum am vorbit, numai că trebuie făcut P.U.Z., proprietarul terenului care bloca strada
respectivă a acceptat ca pe banii lui să facă P.U.Z., acesta durează 6 luni de zile, cert este că s-a găsit o
rezolvare, dacă vrei în detaliu putem să discutăm cu doamna de la urbanism, am păstrat proiectul,
adică avem o copie după propunerea pe care a făcut-o.
Domnul consilier Alexe Costică: nu știu dacă este corect, mai bine i se acorda un teren în altă
locație și elibera acolo.
Domnul primar: omul are o suprafață de teren foarte mare, inclusiv bucățica asta care bloca
strada.
Domnul consilier Vîrdol Daniel: am primit vizita unui prieten din oraș care a locuit vis-a-vis de
Liceul Mihai Viteazul, a văzut acele panoplii din parc și i-au plăcut însă m-a rugat să supun atenției
dumneavoastră reabilitarea Foișorului de foc, este într-o stare avansată de degradare.
Domnul primar: este logic și este normal, noi ce putem face și este prins în planul de investiții,
dar trebuie întâi proiectul, acest lucru va dura, însă am hotărât și lucrul acesta se va întâmpla probabil
până la sfârșitul lunii să îi refacem acoperișul, să îl protejăm măcar să nu mai plouă în el, după care
vom vedea.
Vreau să vă informez că există la nivel național o solicitare ca municipiile și orașele care doresc
să treacă creșele de Ministerul Învățământului o pot face și într-un caz și într-un altul cheltuielile se
asigură de la bugetul de stat, noi am hotărât și asta este decizia pe care v-o supun atenției ca aceste
creșe să rămână la noi mai ales că vom mai avea o creșă pentru care am făcut un proiect și este o creșă
de dimensiuni medii de 80 de copii, propunerea este să rămână la noi.
Domnul consilier Stănescu Viorel Octavian: referitor la clădirile pe care primăria și consiliul
local le administrează, același lucru este și cu Spitalul Municipal Caracal care salariile sunt plătite de
la Ministerul Sănătății și primăria administrează clădirea, dacă ar fi binevoitori cei de la minister ar
putea aloca o sumă de bani special pentru administrarea clădirilor și întreținerea lor, nu să fie date
direct.
Domnul primar: sunt fonduri de mediu date pentru municipii, iar noi ca municipiu de rang II
avem o finanțare de 2 milioane de euro pentru unități publice, noi suntem în faza în care formulăm
cererile, am prins clădirea I.T.L. și Creșa nr. 1 din cartierul Doctor Marinescu.
Domnul consilier Stănescu Viorel Octavian: de când sunt consilier local nu am văzut bani de la
Ministerul Educației dați către vreo instituție de învățământ pentru reabilitarea clădirilor respective cu
toate că există bază legală.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căpățînă
Robert-Marius declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CĂPĂȚÎNĂ ROBERT-MARIUS

RĂDESCU VIOREL EMIL
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