
 - 1 - 

  
              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 21.09.2018 la Şedinţa ordinară a Consiliului local 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi (18 consilieri 
locali în funcție).  
 Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr. 215/2001 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. 42431/17.09.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 795/17.09.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă doamna consilier Popescu Luminița propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
31.08.2018.  

Preşedintele de şedinţă  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
Domnul Primar, dă citire ordinei 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. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 178/17.09.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general 

de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier 
Ionescu Dan Valentin 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. 179/17.09.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa II la 
HCL nr. 94/2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal este prezentat 
de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 
 Domnul consilier Pavel Cristian: până la sfârșitul anului există riscul de a nu putea fi plătite 
salariile? Pentru că am văzut în expunerea de motive că se transformă tocmai din cauza salariului mai 
mare. 
  Domnul primar: am discutat cu domnul ministru Teodorovici și m-a asigurat că lucrurile sunt 
sub control. Anul trecut când s-a hotărât să se mărească pentru că erau foarte mici, am luat în calcul 
toate aceste costuri și considerăm că putem duce până la capăt.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
 3.Proiect de hotărâre nr. 180/17.09.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă 
de 2 ani a unui spaţiu 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 
Vîrban Titu și domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisiile de specialitate. 
 Domnul primar: am încercat și încercăm să venim în sprijinul cetățenilor pentru ca oamenii să 
nu mai meargă la Slatina să își depună actele și am propus ca acest birou de la I.T.L. să îl folosească 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt. În aceeași clădire o să fie și un birou pentru actele 
care se depun pentru permise auto, pentru înmatriculări, pentru toată partea de sud a județului. 
 Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 

4.Proiect de hotărâre nr. 181/17.09.2018 referitor la retragerea unor reprezentanți ai 
Consiliului local al municipiului Caracal și desemnarea altor reprezentanți în Consiliile de 
administraţie ale Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” și  Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu” 
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pentru anul școlar 2018 – 2019 este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată 
că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Pavel Cristian: propun pentru Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” pe doamna 
Tomescu Niculina și la Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” pe doamna Vîlcu Corina. 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 

5 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul consilier Chițu Gheorghe: pe str. Libertății acolo unde este magazinul chinezesc, este 

pus container însă trebuie să fie golit mai des deoarece se umple repede, este mizerie pe afară sau să 
găsească o formă să îl închidă. Coșurile de gunoi aseară erau pline pe Lipscani. Șipotul de ce s-a 
închis? 

Domnul primar: pe str. Libertății, locul despre care ați vorbit, sunt mulți privatizați care aruncă 
gunoaiele fără să facă contract cu firma de salubrizare. Cei care au magazine printre blocuri se duc și 
aruncă gunoaiele la containerele oamenilor care locuiesc în blocuri. Ceea ce nu mi se pare corect. 
Oamenii trebuie să înțeleagă că există o legislație pe care trebuie să o respectăm iar în felul acesta și 
cei de la A.D.P.P. pot face investiții. Nu este corect ca unii să aibă contract și să plătească iar alții care 
au magazine, sunt oameni din oraș, îi știm, nu au și se duc seara și aruncă gunoaiele la tomberoane. I-
am tot urmărit și urmează să îi chemăm să îi amendăm nu știu ce soluții o să găsim. Șipotul de ani de 
zile, pentru că este obligația D.S.P. – ului să verifice calitatea apei, nu este potabilă și atunci noi am 
luat măsuri pentru că o perioadă am scris acolo ”Apa nu este potabilă”, însă oamenii veneau în 
continuare și beau. Prin acțiunea pe care am avut-o cu curățenia, am vrut să dăm un exemplu către 
ceilalți să nu mai arunce hârtiile pe jos și nu numai și altele. Pe de altă parte și noi suntem conștienți și 
i-am chemat pe cei de la A.D.P.P. să mărească numărul de coșuri, de containere. Ideal ar fi ca la 
fiecare bancă să poți să pui un coș de gunoi, suntem puțin departe de acest lucru, dar așa este civilizat. 
Orașul trebuie întreținut, tinerii trebuie să înțeleagă și să conștientizeze acest lucru. Noi avem un 
proiect impresionant pentru amenajarea centrului, sper să ne reușească, se vor face mai multe locuri de 
parcare. La curățenia orașului trebuie să participe și cetățenii, că sunt elevi, pensionari, primăria are 
fonduri limitate și câte bănci să cumpere și câte coșuri? Am pus coșuri anul trecut și jumătate le-au 
rupt. Coșurile de gunoi pe care le vom cumpăra nu vor mai fi de plastic. 

 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: am să îmi exprim regretul că a început un 
nou an competițional organizat de Asociația Județeană de Fotbal cea care autorizează competiția la 
nivelul Ligii 4 și 5 iar Caracalul din nou nu a reușit să înscrie o echipă. Să vă spun care este situația la 
județ: Liga 4 are 19 echipe dintre care o echipă înscrisă din Slatina - Clubul Sportiv Școlar și una din 
Balș, celelalte 17 echipe sunt înscrise de asociații sportive care funcționează pe lângă autoritățile 
locale, au finanțare de la bugetul local și mai sunt 75 de echipe, 74, 76 aici cifra este relativă înscrise în 
Liga 5, la fel, sunt comune din județul Olt care au înscris câte 2 – 3 echipe iar noi nu reușim un 
municipiu să ne ducem cu o echipă în Liga 4, nu știu cum fac celelalte U.A.T. - uri. 

 Domnul primar: noi avem în plan să facem acest lucru de un an și jumătate, au venit câțiva 
tineri, am discutat, este un lucru onorant și benefic și de imagine și cu siguranță o să facem. Însă știți 
că de câțiva ani au fost probleme legate de echipa de fotbal, de primărie și greu s-a putut lua această 
hotărâre cine să gestioneze acest lucru, datorită problemelor din trecut, dar aveți dreptate. Avem o bază 
sportivă pe care vrem să o modernizăm, am încercat și un proiect legat de stadion, trebuie să îi dăm 
importanța cuvenită, eu sunt de acord, cred că sunteți și dumneavoastră de acord, o să găsim resursele. 
Băieții care au venit la mine au pus niște condiții, dar sunt niște condiții pe care teoretic noi le 
acceptăm, dar practic nu putem să le dăm ce vor ei. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: din Caracal sunt cel puțin 20 de tineri care 
joacă la echipe. La nivelul Caracalului există un colegiu de arbitrii și observatori care cunosc 
fenomenul cel puțin din zona Caracalului, ei pot face o selecție de jucători care ar putea să joace. 

Domnul primar: cel puțin pe plan local echipa asta se va face nu ca o afacere, ci ca o problemă 
legată de sport, de posibilitatea ca tinerii din orașul nostru să poată să își dezvolte abilitățile și omul să 
poată merge sâmbăta, duminica în parc la stadion să vadă un meci de fotbal. 

Domnul consilier Conea Cristian Enache: știu că la începutul anului a fost prevăzută o sumă de 
bani în buget. 

Domnul primar: așa este, dar suma era mică. 
Domnul consilier Conea Cristian Enache: sumă mică, dar ce s-a întâmplat cu ea, s-a folosit, 

mai există? Pentru că eu știu sigur de la începutul anului o asociație de handbal, singura echipă de 
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băieți din județ, băieți care au reprezentat Liceul Mihai Viteazul și au câștigat competiția națională, au 
cerut niște fonduri, deci o cerere există.   

Domnul primar: nu îl avem pe domnul director aici să ne spună dacă s-a folosit ceva din acești 
bani. 

Domnul consilier Conea Cristian Enache: presupun că dacă se folosea tot mai erau ceva. 
Asociația de handbal  au cerut undeva la 20.000 de lei, a început și la ei anul competițional. 

 Domnul primar: uneori aceste competiții au venit către primărie, de exemplu aveau meciuri 
sâmbătă, duminică și au venit cu o zi două înainte să plătim arbitrii. Aici este o procedură de achiziție, 
nu poți să faci în două zile. Am stâns bani de la câțiva din primărie, am făcut chetă și am rezolvat, 
pentru că era rușine.   

Domnul consilier Conea Cristian Enache: asociația de handbal a cerut bani să-și plătească 
cantonamentele. 

Domnul consilier Prună Toma: noi când organizăm competiții la nivel de județ, cu participarea 
altor județe, respectiv zone și finale pe țară, noi la zone solicităm echipelor participante să vină cu bani 
pentru arbitraj, bani pentru cazare, masă și bani pentru asistență medicală. Nu ne-am dus să cerem 
niciodată bani pentru arbitraj, pentru asistență medicală. La fel colegii mei când pleacă la zone în alte 
județe, la fel se procedează. Ei se duc cu bani de la școala care este calificată la zone. Numai la finala 
pe țară o suportă Inspectoratul Școlar. Am avut situații când școlile nu s-au prezentat la zone pentru că 
nu au avut bani prevăzuți în buget. Rugămintea mea este, la prima ședință cu directorii o să am o 
intervenție ca fiecare director să prevadă în buget bani pentru competiții sportive. Noi la primărie avem 
până în 5%, bani să îi prevedem în buget anul viitor la fel și la școli, să prevedem în buget până în 5%. 

Domnul viceprimar: în luna iulie 2017, guvernul a dat o ordonanță de urgență prin care 
reglementează Legea nr. 69/2000 prin care consiliile locale atunci când întocmesc bugetele locale  
pentru anul care urmează putem aloca 5% pentru cluburile sportive și pentru anumite sporturi. Noi ca 
și consilieri locali o să propunem când vom vota bugetul ca 5% din bugetul local să fie redirecționate 
către anumite activități sportive și cu acești bani să îi folosim la orice oră pentru toate activitățile care 
se desfășoară la nivel de municipiul Caracal.  

Domnul consilier Conea Cristian Enache: asociația respectivă așteaptă un răspuns, are cererea 
de 9 luni, s-a aprobat tacit? Ei au respectat legea, ce facem cu acei bani, îi băgăm la anul și îi punem ca 
excedent? 

Domnul primar: să vină după 1 octombrie, să găsim o soluție. 
Domnul consilier Prună Toma: eu fac o propunere: echipele din municipiul Caracal calificate la 

etapele pe zonă și apoi la etapele finale, respectiv Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Școala Gimnazială 
Ghe. Magheru care au ocupat locurile 5 pe țară la handbal băieți licee și la clasele I-IV, iar Școala 
Gimnazială nr. 2 locul I pe țară la minihandbal, cred că acești copii merită premiați de Primăria 
municipiului Caracal, eu înțeleg că bugetul este mai mic față de bugetul Primăriei municipiului Slatina 
care face deja acest lucru, dar acești copii și profesorii care muncesc cu ei sunt fala Caracalului, 
județului, nu este ușor deloc, ceea ce ei au realizat este un lucru extraordinar, să încercăm să facem 
ceva pentru ei. 

Domnul primar: putem face ceva, cu siguranță, eu zic că facem, mai dau încă o dată exemplul 
Centrului de Excelență, primăria plătește în fiecare lună 250.000.000 lei către acesta, oamenii trebuie 
să înțeleagă că se duc niște bani de la primărie și consiliul local către acest obiectiv școlar. Eu aș 
propune ca în acești bani să intre și o activitate sportivă, mie mi se pare o sumă impresionantă. 

Domnul consilier Prună Toma: Centrul de Excelență care funcționează la nivelul municipiului 
Caracal trebuie urmărit, trebuie urmărite performanțele copiilor care fac pregătire, se spune cu numele 
că face pregătire la fizică, la matematică, la chimie dar rezultate nu sunt și noi dăm banii să plătim 
profesorii respectivi. Îi plătim fără să aducă rezultate? Eu știu că dacă investim trebuie să vină 
rezultatele, dacă ele nu vin, am dat banii de pomană.    

 Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: atât timp cât noi dăm niște bani lună de lună ar trebui 
să cerem un raport trimestrial sau anual în care să ne spună ce au făcut cu banii, dacă au rezultate, 
trebuie să îl prezinte în consiliu. 

Domnul primar: am dat acest aspect administratorului public, este în derulare. S-a dat un raport, 
numai că așteptam ca acesta să vină de la sine nu ca urmare a cererii Curții de Conturi. 

Domnul consilier Prună Toma: mai am o problemă care este dureroasă, accidentul de pe 
centură, săptămâna trecută mai multe indicatoare de pe șoseaua de centură au dispărut, indicatoarele 
respective au fost aruncate pentru că nu le-au primit cei care achiziționează fier vechi, în schimb țăvile 
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au fost duse la fier vechi. La fel s-a întâmplat pe porțiunea de șosea Optași-Colonești. Aici pun în 
pericol circulația publică, șoferii neavând indicatoarele rutiere, mai ales că centura este dată în 
folosință de puțină vreme, pot face accidente tragice, să existe tragedii, inconștienți care vin și taie cu 
flexul acele indicatoare, pentru că ele sunt prinse bine, aruncă indicatorul și pleacă cu țeava. 

Domnul primar: este adevărat, eu sper ca în întâlnirile pe care le avem cu cei de la poliție să îi 
rugăm să meargă către cei care achiziționează fier vechi și să le spună să nu primească guri de canal, 
țevi de la indicatoare. 

Domnul consilier Mitroi Liviu: referitor la ceea ce a spus domnul doctor Conea la asociația 
sportivă de handbal într-adevăr elevii sunt peste 90% la Liceul Mihai Viteazul, eu i-am condus la faza 
națională unde au ocupat locul 5, apoi prin venirea profesorului Rotaru la Clubul Sportiv Școlar și pe 
degrevarea mea i-am înscris și la Clubul Sportiv Școlar. Mi se pare un lucru foarte bun și pentru ei și 
pentru Clubul Sportiv Școlar și poate nu știați, este singura echipă care este înscrisă în campionatul 
național alături de Steaua, Dinamo, Media București, C.S.M.-ul Alexandria iar duminică avem meci în 
sala Polivalentă. Cu această ocazie vă invit și pe dumneavoastră și dacă puteți să transmiteți și 
cetățenilor să vină să umplem sala ar fi un al optulea jucător. V-aș ruga să sprijinim această echipă, este 
un început, sunt copii din Caracal, cred că au potențial, am atras și foști jucători care și-au început 
cariera la Caracal și care acum joacă prin țară la alte cluburi, ei sunt doritori, chiar avem un proiect să 
înscriem echipa în divizie cu foștii jucători care i-am avut la Caracal.  

Domnul consilier Pavel Cristian: văd că tot se discută de finanțarea asociațiilor, nu avem cadrul 
legal de finanțare, noi trebuie să dăm o hotărâre de consiliu prin care finanțăm proiecte, adică nu 
neapărat în sport și în alte medii, de diferite O.N.G. -uri. Atâta timp cât spunem că le vom da bani îi 
mințim, urmăriți Slatina cum au o hotărâre de consiliu, este un termen în care se depun proiectele pe 
diferite domenii, se face o selecție în funcție de bani, deci ar trebui domnul secretar să analizez acest 
aspect sau altcineva. 

Domnul viceprimar: în momentul în care întocmim bugetul pe anul respectiv să prindem suma 
de bani urmând ca asociațiile și O.N.G.-urile, prin hotărâre de consiliu să distribuim sumele respective. 
Îmi aduc aminte când în anul 2015 a venit domnul Rotaru și nu avea o sală de antrenamente, mergea 
pe la Școala nr. 2, se făceau eforturi foarte mari să găsim o locație pentru ca acei copii să se antreneze. 
Drept dovadă acum, acei copii joacă cu echipele cele mai mari și duc mai departe renumele orașului, 
noi vom face mai departe ca și consilieri locali amendamentul prin care vom prinde suma de bani 
respectivă și prin hotărâri de consiliu vom stabili ce sume vom repartiza asociațiilor care au făcut 
cereri pentru a fi finanțate. 
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Popescu 
Luminița declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

            POPESCU LUMINIȚA                                                RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
   
 
 

 
 
  

 
 

 


