ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

Nr. 133/28.04.2022
PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 28.04.2022 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de domnul Rădescu Viorel Emil, secretar general al Municipiului
Caracal, care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali
aleşi (lipsind motivat doamna consilier Gongea Ofelia-Alina).
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 general al 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. 25841/21.04.2022 în baza Dispoziţiei nr. 371/21.04.2022.
Domnul secretar general face precizarea că doamna consilier Gongea Ofelia-Alina care este
președinte de drept al ședinței ordinare lipsește motivat este necesar alegerea unui nou președinte de
ședință conform art. 8 alin. 6 din R.O.F..
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Cernat Costin-Șerban, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Domnul secretar general, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de
28.03.2022, precum și procesele verbale ale ședințelor extraordinare convocate de îndată din
01.04.2022 și 18.04.2022, acestea fiind aprobate cu 18 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 18 voturi pentru.
Domnul consilier Ion Paul nu participă la dezbaterea și la votul proiectului de hotărâre nr.
123/20.04.2022 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Stănescu Octavian nu participă la dezbaterea și la votul proiectului de
hotărâre nr. 128/26.04.2022 de pe ordinea de zi.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 117/20.04.2022 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.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Alexe Costică).
2.Proiect de hotărâre nr. 118/20.04.2022 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan, 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.
3.Proiect de hotărâre nr. 119/20.04.2022 referitor la aprobarea încheierii acordului de
parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația Română pentru Propaganda și Istoria
Aeronauticii – Filiala 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.
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4.Proiect de hotărâre nr. 120/20.04.2022 referitor la acceptarea Unităților Administrativ
Teritoriale – comunele Cezieni, Deveselu, Dobrosloveni, Drăghiceni, Fărcașele și Stoenești ca membri
ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ROMANAȚI SERV” este prezentat de domnul consilier
Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: legea zonelor metropolitane este deja în lucru, este la avizare în ministere și
această lege va da voie ca municipiile de rang II cum suntem noi să poată crea acea zonă metropolitană
cu comunele care au puncte comune cu municipiul și aceste comune sunt cele enumerate în proiect
plus Redea care este deja în A.D.I. ROMANAȚI SERV. Noi am discutat cu toți și consilierii din
comunele respective au aprobat, să facem un pas în față, prin constituirea acestei asociații de
dezvoltare intercomunitară înainte, deja avem primul pas făcut atunci când legea zonelor metropolitane
va apărea putem deja să începem să funcționăm într-un timp cât mai scurt. Avantajul este pentru noi
toți pentru că ne adresăm unei populații mult mai mari, este o problemă legată de proiectele europene
care se obțin mult mai ușor și cu celeritate pentru zonele metropolitane, vizăm în principal transportul
electric, crearea unui parc fotovoltaic care să satisfacă energetic toată zona metropolitană, instituții
publice și multe alte proiecte care pot fi făcute în comun și prin acest pas pe care îl facem astăzi de a
aproba intrarea în A.D.I. ROMANAȚI SERV a acestor comune.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 121/20.04.2022 referitor la modificarea unor prevederi din H.C.L.
Caracal nr. 48/28.03.2022 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani a spaţiului în
suprafaţă totală de 22.10 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 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 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 122/20.04.2022 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri,
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, B-dul Nicolae
Titulescu, nr. 88, către titularii contractelor de închiriere 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.
7.Proiect de hotărâre nr. 123/20.04.2022 referitor la modificarea unor prevederi ale H.C.L.
Caracal nr. 52/28.03.2022 referitoare la concesionarea, fără licitaţie publică către CABINET
MEDICAL VETERINAR Dr. Ion Paul, pe o perioadă de 49 ani a imobilelor construcție C1 în
suprafață de 158,00 mp, construcție C2 în suprafață de 152,00 mp si a terenului aferent în suprafață
totală de 310,00 mp situat în str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 2B, cu destinaţia de cabinet medical
veterinar 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 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotărâre nr. 124/20.04.2022 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren
în suprafața de 62.566,00 mp situat în Caracal, str. Carpați, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară
nr. 53185 a U.A.T. Municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Domnul primar: terenul figurează pe str. Carpați nr. 116 dar de fapt este pe str. Valter
Mărăcineanu, însă așa a apucat cartea funciară și așa este în continuare. A fost nevoie de această
dezmembrare pentru că atunci când s-a cerut acordul celor două unități militare vecine cu acest teren,
au spus da, dar cu condiția să le dăm teren suficient pentru ca ei să treacă cu tehnica militară prin zona
respectivă și atunci a trebuit să facem această dezmembrare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe completarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 127/26.04.2022 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local
al municipiului Caracal nr. 23/30.06.2010, privitoare la actualizarea Nomenclatorului Stradal al
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municipiului Caracal și a completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Caracal nr. 71/29.05.2014, privitoare la încetarea aplicabilităţii H.C.L. a municipiului Caracal nr.
166/23.12.2013 şi nr. 48/2014 precum şi aprobarea încadrării pe zone fiscale a terenurilor din
intravilanul şi extravilanul municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Pătran LaurențiuMarian 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.
2.Proiect de hotărâre nr. 128/26.04.2022 referitor la modificarea și completarea anexei nr. 1
la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia este
prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul consilier Alexe Costică: mai spune-ți încă o dată componența comisiei.
Domnul secretar general prezintă componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism a Municipiului Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 109/12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism,
inițiată de U.A.T. Municipiul Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism
(RLU) aferent, pentru „Investiții de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr.
73A” 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.
4.Proiect de hotărâre nr. 110/12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism,
inițiată de U.A.T. Municipiul Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism
(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Regenerare urbană prin parcelare și reglementare zone
pentru locuințe colective, servicii și comerț, complexe și baze sportive, strada Tîrgul Nou nr. 2, 2C,
2D, municipiul Caracal, județul Olt, nr. cadastrale 58376, 58375, 58236” 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.
5.Proiect de hotărâre nr. 129/27.04.2022 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general
de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2022, a Municipiului Caracal este
prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu, care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: rectificările bugetare pe fonduri europene sunt o excepție în lege și se pot
efectua oricând.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6.Proiect de hotărâre nr. 130/28.04.2022 referitor la modificarea și completarea unor
prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 166/27.12.2021 privind aprobarea solicitării transmiterii imobilelor
teren în suprafață de 1367,00 mp și construcție C2 în suprafață de 202 mp, situat în Caracal, str. Iancu
Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului
Teritorial Pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T.
Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii și
modernizării Pieței municipale Caracal este prezentat de domnii consilieri Cernat Șerban-Costin și
Pătran Laurențiu-Marian care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
9 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul secretar general prezintă punctul de vedere al Instituției Prefectului Județului Olt
referitor la H.C.L. nr. 57/28.03.2022 privind completarea Anexei nr. 5 la H.C.L. al municipiului
Caracal nr. 159/27.12.2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către
persoane fizice şi juridice, pentru anul 2022.
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Raport activitate Administrator Special al S.C. IGO S.A. CARACAL;
Informare Consiliul Local al Municipiului Caracal – Raport de inspecție economico –
financiară A.D.P.P. și Dispoziție obligatorie privind măsurile stabilite;
Adresă societatea MARGEZO GEOMAR S.R.L..
Domnul consilier Alexe Costică: părerea mea și a altor cetățeni este că se strică imaginea
parcului cu aceste tonete, ar trebui să se găsească altă locație pentru ele, spre ieșirea parcului sau în altă
parte, altfel puse.
Domnul primar: acești cetățeni vorbesc despre faptul că nu ai de unde să cumperi o apă sau un
suc pentru copil sau altceva. Haideți să vedem și acest aspect, avem și cetățeni care s-au exprimat și în
acest sens. Oricum parcul este într-un proces de reamenajare, nu asta va fi forma finală, prin
proiectarea care se face nu vor fi tonetele de acum și nici nu vor fi puse în aceste locuri. Anul acesta va
fi un compromis, poate și anul viitor, eu știu că mergeam cu nepoții în parc și nu aveai de unde să iei
un suc.
Domnul consilier Popescu Eugen-Cătălin: sunt de acord cu sucuri, cu apă, dar gogoșile?
Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: în toate parcurile există gogoșerii.
Preşedintele de şedinţă expune consiliului local aspectele menționate în adresa înaintată de
doamna Predica Georgeta în calitate de administrator al societății MARGEZO GEOMAR S.R.L..
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat
Costin-Șerban declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

CERNAT COSTIN-ȘERBAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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