ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 193/22.07.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 22.07.2022 la Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului
Caracal

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 aleși, domnii
consilieri Dumitru Mihai-Cristinel, Vîrdol Daniel, doamnele consiliere Gongea Ofelia, Mușat
Cornelia, lipsind motivat. Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 3 lit. b, art. 137
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 43331/20.07.2022 în baza Dispoziţiei
nr. 647/20.07.2022.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi, care a fost completată.
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. 189/20.07.2022 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 consilier Alexe Costică: dacă sunt modificări, care sunt acelea?
Domnul Jianu Silvestru: conform execuției bugetare am realizat o încasare suplimentară față de
prevederile inițiale în sumă de 9267 mii lei, mai avem o sumă de 311 mii lei provenită de la finanțarea
programului dezvoltare locală, care va fi folosită la investiția - reabilitare străzi.
Domnul consilier Alexe Costică: solicită informații privind asociația ”ROMANAȚI SERV”.
Domnul primar: asociația a fost înființată cu mulți ani în urmă, pentru că așa cerea legislația la
momentul respectiv, pentru a da delegare pentru anumite servicii. Anul acesta am încercat să
revitalizăm această asociație prin cooptarea altor localități limitrofe ale Municipiului Caracal.
Domnul consilier Alexe Costică: am auzit că s-au primit niște bani, trebuie să aibă un buget, un
bilanț?
Domnul primar: nu, această asociație de dezvoltare intercomunitară va constitui baza pentru
crearea zonei metropolitane Caracal. Legislația la acest moment așteaptă promulgarea președintelui. Pe
această zonă metropolitană vom realiza transportul interurban, se lucrează deja la un proiect, vom avea
legături cu cele 7 comune prin intermediul autobuzelor electrice luate pe fonduri europene. Când se
vor deschide ghidurile, putem face un parc fotovoltaic care să deservească pentru toată zona
metropolitană energie electrică, însă doar la instituțiile publice. Putem face și alte proiecte în comun
cum ar fi: piste de biciclete, asfaltări de drumuri, tot ce putem prinde pe această zonă ne interesează.
Până în acest moment nu s-a cheltuit niciun ban.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 190/20.07.2022 referitor la acordul privind prelungirea cu 90 de zile
a perioadei în care persoana desemnată poate să exercite controlul financiar preventiv propriu la
societatea 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.
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Domnul consilier Alexe Costică: de ce se vine cu 90 de zile prelungire și nu s-a dat o perioadă
mai lungă?
Domnul primar: solicitarea vine din partea A.D.P.P.-ului și s-au gândit că poate vin cu o altă
persoană peste 90 de zile sau cu alte modificări.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 191/20.07.2022 referitor la aprobarea raportului de evaluare
intermediară a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al
municipiului Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 03/2014 este
prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul primar: când a fost făcut P.U.G.-ul în anul 2014 era pentru prima dată când se făcea
acest lucru. Au existat destul de multe erori care de-a lungul timpului s-au dovedit a fi păguboase
pentru oamenii care voiau să construiască în Municipiul Caracal.
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. 192/21.07.2022 referitor la stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Primăria
Municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului 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 15 voturi pentru.
4 .Informări, întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Alexe Costică: ce mai știți despre str. Sabinelor?
Domnul primar: se lucrează la P.U.Z.-ul zonei.
Domnul consilier Alexe Costică: ce mai știți de A.D.P.P.?
Domnul primar: acest A.D.P.P. a pornit de la minus 22 miliarde lei iar în acest moment singura
datorie o are către primărie și este din neglijențe. Acum este pe picioarele lui, am avut inspirația să
venim cu oameni care într-adevăr au făcut o treabă foarte bună și echipa trecută dar și echipa actuală,
iar lucrurile merg din ce în ce mai bine. Între timp am solicitat control de fond ceea ce A.D.P.P.-ul nu a
avut în cei 8-10 ani de când este A.D.P.P.-ul, eu am solicitat acest control, aceștia au venit, așteptăm
concluziile și o să vă informăm. Din cele 4 măsuri dispuse de A.N.A.F., 3 au fost contestate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Maciu
Marin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

MACIU MARIN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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