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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.11.2018 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 17 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. 54405/22.11.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 1051/22.11.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Prună Toma propunerea fiind aprobată 
în unanimitate. 

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de 
îndată din data de 01.10.2018, procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 
19.10.2018, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2018 și procesul verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 05.11.2018.  

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, care a fost completată, aceasta fiind 

aprobată cu 17 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
1.Proiect de hotărâre nr. 198/22.10.2018 referitor la stabilirea valorilor impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la 
impozitele şi taxele locale precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2019 este prezentat de domnul 
consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

 Domnul primar: în mare parte taxele și impozitele nu s-au mărit, suntem obligați la o parte din 
ele să le mărim cu rata inflației în fiecare an. Consider că sunt taxe și impozite suportabile, oamenii nu 
au de ce să își facă griji, îi îndemn să își plătească la timp aceste taxe și impozite pentru că vor merge 
către dezvoltarea orașului. 

Domnul consilier Pavel Cristian: revin cu o problemă tot la taxe și impozite, de acum un an am 
spus că, zonarea fiscală a municipiului Caracal nu are la bază niciun criteriu. Nu este în funcție de 
poziția terenului față de centrul localității, de dotarea cu rețele edilitare, ce credeți că se poate face? Eu 
împreună cu domnul consilier Cernat și cu doamna Nadia de la Urbanism am încercat dar este foarte 
greu pentru că sunt date tehnice, trebuie măsurători făcute, trebuie să știm exact, deci nu putem să 
inițiem noi un proiect de hotărâre.  

Domnul primar: am mai avut această discuție acum un an și mi-am luat angajamentul că o să 
facem numai că este un volum de muncă extraordinar de mare și s-a început, se lucrează la acest 
proiect, faptul că târziu am avut și noi o direcție de patrimoniu ne-a întârziat.   

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

 2.Proiect de hotărâre nr. 229/22.11.2018 referitor la stabilirea normativelor de cheltuieli 
pentru dotarea cu autoturisme și consumul de carburant pentru parcul auto al Spitalului Municipal 
Caracal este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin și de domnul consilier Dimulescu 
Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

3.Proiect de hotărâre nr. 230/22.11.2018 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 
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
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Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 

4.Proiect de hotărâre nr. 231/22.11.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a 
suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius 
Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel este prezentat de domnul consilier 
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: au mai existat astfel de situații, oamenii și-au reparat, și-au făcut investiții pe 
suprafețe de 5, 10 mp, eu zic că nu deranjează pe nimeni, este normal să fie în posesia oamenilor care 
au investit acolo.   

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: menționez că nu îmi exercit dreptul de vot. 
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 

 
5.Proiect de hotărâre nr. 232/22.11.2018 referitor la stabilirea orelor de aprovizionare cu 

marfă a comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Caracal este prezentat de 
domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: noi ne-am propus de mult timp ca piața să o aducem înapoi să depindă de 
primărie, este normal să fie așa pentru că investițiile pe care noi le putem face acolo sau poate le-am 
făcut, nu sunt legale, sper ca luna viitoare să reușim să facem acest lucru. Același lucru poate fi făcut și 
cu cimitirele, pentru că sunt foarte multe reclamații legate de modul în care ele sunt întreținute. Ne 
afectează pe toți, curățenia în cimitire este foarte importantă, toți avem rude, prieteni acolo. Trebuie să 
existe și un regulament la piață, noi acolo ne-am propus mai multe lucruri, am făcut niște investiții la 
un moment dat pe str. Mieilor și a rămas să facem celelalte lucruri în momentul în care vom trece piața 
de primărie, să punem bariere pe această stradă, vor fi făcute alte modernizări.  

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: am o nelămurire, în jurul pieței sunt unele magazine care 
își desfășoară activitatea prin aprovizionare de la diverși agenți economici care nu pot stabili o oră 
când aduc marfa. 

Domnul primar: noi vorbim de piață efectiv, mai sunt și alte spații în care poți să parchezi, 
teoretic, încât să nu afecteze bunul mers al lucrurilor, ați văzut că am trasat dungile acelea albe pe 
lângă sensul giratoriu și oamenii tot nu respectă, noi vrem să facem acest lucru pentru că se parchează 
în fața pieței, având acest mod cei care lucrează acolo să aprovizioneze numai dimineața sau seara, 
sigur nu mai au ce căuta acele dube în timpul zilei. Sunt mulți lucrători sau comercianți care lucrează 
în piață și își lasă mașinile de dimineața până seara. Am avut o discuție cu poliția și vrem să aranjăm 
lucrurile. 

 Domnul viceprimar: domnule secretar, vă întreb, mei devreme se spunea că piața nu este a 
noastră, eu din ce știu din organigramă este în subordinea directă a Consiliului local al municipiului 
Caracal, să o aducem unde?  

Domnul primar: dacă m-ați fi întrebat în zilele trecute aș fi putut să vă spun că de fiecare dată 
când a venit Curtea de Conturi ne-a întrebat ce este aici? Piața are CUI separat iar partea de resurse 
umane este la dumneavoastră, este o incompatibilitate crasă. Toate aceste lucruri trebuie să fie la fel, 
nu o să aprobați ca piața să vină la primărie atunci și partea de resurse să o ia piața. 

Domnul viceprimar: piața din ce știu are personalitate juridică și este în subordinea directă a 
Consiliului local al municipiului Caracal controlată prin aparatul de specialitate al primarului, domnule 
secretar lămuriți-ne și pe noi. 

 Domnul secretar: din câte știu sunteți în consiliu și cred că ar trebui să știți ce s-a votat aici. În 
primul rând piața are personalitate juridică și este în subordinea Consiliului local al municipiului 
Caracal, numai că organigrama pieței, din punctul meu de vedere, atunci când a fost făcută gândită 
cum trebuie. Domnul primar a punctat un aspect și anume piața nu are un jurist, piața nu are un 
compartiment de resurse umane, piața nu are o structură funcțională corectă. În ceea ce privește 
investițiile făcute de autoritatea locală au fost discuții cu Curtea de Conturi în sensul că acestea trebuie 
să le facă piața și nu noi. 

Domnul viceprimar: piața își poate permite jurist? Piața își poate permite economist? Investiția 
la piață de cine a fost făcută? De cine au fost făcute ultimele investiții acele containere pe domeniul 
public? Administrează piața domeniul public?  

Domnul secretar: întrebați directorul economic. 
Domnul primar: containerele au fost puse pe str. Mieilor și nu în piață, eu nu cred că, Curtea de 

Conturi vine cu sugestii sau cu aberații. A venit Curtea de Conturi de câteva ori de când sunt eu aici și 
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a spus de fiecare dată să rezolvați problemele cu piața pentru că veți face mereu investiții și nu sunt 
legale. Nu vreau decât să intrăm în legalitate cu aceste investiții.  

Domnul consilier Conea Cristian Enache: îmi aduc aminte că a fost unul dintre primele proiecte 
pe care le-ați inițiat și l-ați retras. Argumentul a fost că piața trebuie să treacă de primărie că nu este 
rentabilă. 

Domnul primar: noi am avut acest proiect de hotărâre însă domnul Dinoiu atunci a luat 
cuvântul și pe bună dreptate, a spus că este de acord ca piața să treacă în subordinea primăriei numai că 
din punct de vedere juridic nu întrunea toate condițiile în acel raport de specialitate. Aceasta a fost 
problema la vremea respectivă, altfel era votat de atunci.  

 Domnul consilier Conea Cristian Enache: de 2 ani de zile de ce nu o trecem dacă tot votăm ca 
piața să primească bani de la primărie și noi votăm că totul e legal, de ce nu s-a făcut trecerea asta? Sus 
pe str. Mieilor la Șc. Nr. 2 este un semn de interzis, erau mașini băgate în piață, parcate, ce credeți că o 
tăbliță pusă sub indicator cu orele o să-i împiedice? Nu i-a împiedicat un interzis pentru care se ia 
permisul. 

 Domnul primar: toate aceste lucruri nu ne-am fi permis să le supunem aprobării consiliului 
local dacă nu ne-am fi consultat cu poliția, noi reproșăm poliției că nu ia măsuri în zona pieței acolo 
unde este sensul giratoriu, dânșii spun că nu pot să facă ceva, atâta timp cât nu există semne specifice. 

 Domnul consilier Conea Cristian Enache: sunt semne specifice în tot orașul, uitați-vă pe Calea 
București, sunt parcările pline, opresc în mijlocul drumului, dă pe avarii și se duce să își facă 
cumpărăturile, poliție nu există. Hotărârea de consiliu este executorie, trebuie pusă în aplicare, vă 
întreb, aceste hotărâri de consiliu de ce le votăm și cât sunt valabile? Am votat să facem adăpost de 
câini și studiu de fezabilitate pentru cinematograf, nu s-a întâmplat nimic.  

Domnul primar: le putem lua pe fiecare în parte și avem explicații pentru toate. 
Domnul consilier Conea Cristian Enache: foarte bine dacă au intervenit argumente care fac 

hotărârea să nu mai fie de actualitate hai să o anulăm pentru că atâta timp cât este în vigoare trebuie 
pusă în practică. 

Domnul primar: eu consider că lucrurile au fost prezentate în mod corect aici și se pun doar 
niște indicatoare care să le spună oamenilor care aprovizionează piața că nu o pot face în orice moment 
al zilei. 

Domnul viceprimar: aș vrea să fac o precizare că avem o H.C.L. nr. 168/29.12.2014 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA 
PIEŢELOR ŞI TARGULUI SAPTAMANAL CARACAL și noi consilierii locali din acea vreme am 
aprobat ca anexă la aceasta, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de interes 
local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TARGULUI SAPTAMANAL CARACAL, există 
regulament. 

 Domnul primar: mai puțin acest aspect care deranjează foarte mult. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru și o abținere 

(domnul consilier Calciu Horațiu). 
   
6.Proiect de hotărâre nr. 233/22.11.2018 referitor la modificarea și completarea anexei la 

H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal 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 17 voturi pentru. 
 

7.Proiect de hotărâre nr. 234/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a 
unui loc de veci domnului Pandelea Vasile în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 235/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a 
unui loc de veci domnului Cornea Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
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Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

9.Proiect de hotărâre nr. 236/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a 
unui loc de veci domnului Savu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

10.Proiect de hotărâre nr. 237/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Rotaru Ioan în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

 
11.Proiect de hotărâre nr. 238/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Ciocârlie Stelian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

12.Proiect de hotărâre nr. 239/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Ștefănescu Smarandache Niculae în calitate de luptător pentru Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

13.Proiect de hotărâre nr. 240/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Văduva Marian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

14.Proiect de hotărâre nr. 241/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Tudosă Gicu în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

   
15.Proiect de hotărâre nr. 242/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Negoiță George Filon în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

16.Proiect de hotărâre nr. 243/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Vișan Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
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  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

17.Proiect de hotărâre nr. 244/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Turcu Dorel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

18.Proiect de hotărâre nr. 245/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Badea Gigi în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

  
19.Proiect de hotărâre nr. 246/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Ilin Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

   
20.Proiect de hotărâre nr. 247/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Șimon Florian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

21.Proiect de hotărâre nr. 248/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Dinu Marinel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

   
22.Proiect de hotărâre nr. 249/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Enache Constantin în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

  
23.Proiect de hotărâre nr. 250/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Cîmpeanu Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

  
24.Proiect de hotărâre nr. 251/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci domnului Țene Adrian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 



 - 6 - 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

25.Proiect de hotărâre nr. 252/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Davițoiu Ion în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

  
26.Proiect de hotărâre nr. 253/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 

a unui loc de veci doamnei Burcea Copilescu Dumitra în calitate de urmaș a lui Burcea Andrei – erou 
martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin 
Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

27.Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Filip Nicolae Victor în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 
 

28.Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, 
a unui loc de veci domnului Cărigoiu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban 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 16 voturi pentru, 
domnul Ștefănescu Smarandache Niculae nu și-a exercitat dreptul de vot. 

  
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: înainte de a discuta proiectul referitor la rectificarea 

bugetară trebuie să discutăm proiectul referitor la darea de seamă.  
 
Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi:  
 
1.Proiect de hotărâre nr. 257/26.11.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară 

al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2018 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 17 voturi pentru. 
 
29.Proiect de hotărâre nr. 256/22.11.2018 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 17 voturi pentru. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 261/28.11.2018 referitor la aprobarea taxei speciale de salubrizare 
pentru municipiul Caracal, județul Olt pentru anul 2019 și acordarea mandatului special domnului 
RADU DUMITRU LIVIU – primar 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 17 voturi pentru. 
 

30 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul primar: aș vrea să vă invit pe toți consilierii și cetățenii orașului ca pe 1 Decembrie să 

participe la această festivitate din centrul orașului la ora 10:00 apoi vom servi pe platoul din fața 
primăriei cârnați cu fasole și vin fiert, cum am făcut și anul trecut. Aș vrea să îl felicit pe domnul 
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profesor Dimulescu, consilierul nostru, pentru că este o discuție de doi ani de zile, această încăpere 
unde se discută cele mai importante probleme din oraș, să avem și noi câteva tablouri pe aceste ziduri 
albe. Păcat că nu am reușit să luăm câteva tablouri de la Pinacoteca orașului nostru până la urmă că 
liceul este o deconcentrată a primăriei, domnul consilier Vîrban nu a fost de acord și nici cei din 
Consiliu de Administrație al liceului. Acolo sunt tablouri care nu sunt expuse, sunt ținute într-o 
magazie, tablouri cu teme din orașul nostru. Cred că mult mai important era ca cei care vin aici să vadă 
tablouri cu teme din orașul nostru. Ele se luau legal. 

Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: aceste tablouri sunt din colecția Hagiescu Miriște, 
sunt în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie, s-a început inventarierea lor, vor fi în 
patrimoniul Secției de Artă a Muzeului Romanațiului. Nu am putut să aduc lucrări cu imagini din 
Caracal, pentru că am câteva, dar sunt desene și acuarele de dimensiuni foarte mici. Am adus autori 
caracaleni care sunt trecuți în istoria artei universale, sunt foarte bine cotați, Marius Bunescu, Ion 
Musceleanu, Gheorghe Teodorescu Romanați, Hortensia Popescu născută la Craiova dar a trăit în 
Caracal. Sunt lucrări pe care dacă le căutați în casele de licitații din cataloagele de specialitate veți găsi 
10, 15, 20, 25 mii euro bucata.   

Domnul consilier Vîrban Titu: fac o precizare în sensul că tablourile de la Pinacoteca într-
adevăr nu sunt expuse toate, dar ele se rotesc și eu cred că sunt mult mai vizibile la liceul nostru, noi 
avem mulți vizitatori decât aici. De curând a fost chiar directorul de la Colegiul Carol din Craiova, deci 
suntem într-un circuit turistic.  

Domnul primar: eu când am vizualizat aceste tablouri în urmă cu un an și jumătate erau 
nereparate și cu praf pe ele, nu au fost expuse niciodată. De aceea mi-a venit ideea să le aducem aici pe 
baza unui proces-verbal, sigur nici acum nu au fost refăcute pentru că sunt tablouri foarte mari, sunt 
greu de expus și în Pinacotecă, aceasta este foarte frumoasă și bine întreținută, de la un an la altul le 
schimbam, aduceam altele, ele rămân tot ale liceului.    

Domnul Aliman Ion – primarul comunei Deveselu: prezent în sala de ședință, supune atenției 
consiliului local necesitatea preluării bunurilor imobile, teren și construcții situate în comuna 
Deveselu, str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, în 
administrarea comunei Deveselu. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Prună Toma 
declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

                 PRUNĂ TOMA                                                         RĂDESCU VIOREL EMIL  
 

   
 
   
 
 

 
 
  

 
 

 


