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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28.02.2018 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.  
 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. 57/23.02.2018 în baza Dispoziţiei nr. 
134/23.02.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Ionescu Dan Valentin propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
31.01.2018 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.02.2018.  

 Procesele-verbale au fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
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 17 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 46/21.02.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al 

U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2017 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. 47/21.02.2018 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul 
Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ROMANAŢI SERV” pentru anul 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. 
 

 3.Proiect de hotărâre nr. 48/21.02.2018 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la 
nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a 
cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea 
Grupului de Lucru Local este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul președinte de ședintă: propun din partea Consiliului local al municipiului Caracal pe 
domnul consilier Căldăraru Gheorghe Cristi în Grupul de Lucru Local. 

Supus la vot, prin vot secret,  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 

  4.Proiect de hotărâre nr. 49/21.02.2018 referitor la aprobarea listei privind ordinea de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal 
precum și lista cu dosarele respinse în anul 2018 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu 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. 
 
 

 5.Proiect de hotărâre nr. 50/21.02.2018 referitor la transformarea unor posturi din statul de 
funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa 
2 la H.C.L. nr. 23/2012 – stat de funcții al Cantinei Sociale Caracal 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, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 
 6.Proiect de hotărâre nr. 51/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea art. 1 din 
H.C.L. nr. 20/31.01.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca 
obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de 529 mp, aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A, jud. Olt este prezentat de domnul 
consilier Vîrban Titu 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. 52/21.02.2018 referitor la modificarea şi completarea poziției nr. 7 
din Anexa la H.C.L. nr. 99/28.09.2017 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul președinte de ședintă: în locul domnului consilier Dinoiu Ion să fie numit în consiliu 
de administrație cel care a venit pe acel loc de consilier. 

Supus la vot, prin vot secret,  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 53/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea poziţiilor nr. 
1978 şi nr. 1979 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 139/21.12.2017 privind inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public 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. 
 
 9.Proiect de hotărâre nr. 54/21.02.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului 
Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal in suma de 127.038,31 lei 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. 
 
 10.Proiect de hotărâre nr. 55/21.02.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 4 din Anexa la 
H.C.L. nr. 127/27.11.2017, privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al 
municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003 este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu 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. 
 
Domnul președinte de ședintă: înainte de trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, vă prezint 

petiția doamnei Benegui Aurelia care lucrează în Aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Caracal, această petiție a fost transmisă pe e-mail către consilierii locali. Doamna Benegui Aurelia 
solicită ca postul pe care îl ocupă în prezent să se transforme în post pentru funcție publică deoarece 
acum este contractual. Consiliul local al municipiului Caracal nu are atribuții în acest sens, consiliul 
local doar aprobă la propunerea primarului proiectele de hotărâre. 
  Domnul primar: domana Benegui de-a lungul timpului a avut o serie de nemulțumiri legate de 
unele situații privind postul dânsei și probabil are o nemulțumire generală față de cum s-au desfășurat 
lucrurile, o să facem o comisie împreună cu doamna Lungu de la Serviciul Management Resurse 
Umane, Arhive și o să discutăm această problemă. 
 Doamna Lungu Ionela Veronica: face câteva precizări în legătură cu solicitarea doamnei 
Benegui Aurelia. 
 Domnul președinte de ședintă: consiliul local în mod direct nu poate să rezolve această 
solicitare. Consiliul local nu aprobă cereri. 
 Domnul viceprimar: doamna Benegui a luat punct de vedere de la A.N.F.P. sau de la Ministerul 
Muncii? 
 
          11 .Informări, întrebări şi interpelări. 

Domnul primar: vreau să fac o informare despre situația de afară pentru că a venit iarna și 
trebuie să fim pregătiți. A fost cod roșu, cod portocaliu, cod galben iar de 3 zile sunt oameni care au 
dormit câteva ore pe noapte pentru că au fost angrenați în deszăpezirea municipiului. Acționăm cu 7 
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tractoare universale, cu o mașină cu sărăriță în spate pe care am achiziționat-o în iarnă, un imog, o volă 
și 3 tractoare John Deere, noi avem un contract cu A.D.P.P. însă sunt și controlați de noi. Ceea ce ne-a 
creat probleme a fost viscolul și înghețul, s-a intervenit pe străzi de mai multe ori pe zi din această 
cauză. Nu o să putem să facem acest lucru singuri, trebuie să avem și spirit civic, noi acționăm când 
sunt astfel de situații la instituțiile principale, spital, școli, judecătorie, poliție, piață, nu putem să fim în 
același timp peste tot, au fost și oameni nemulțumiți, cei de la postul Realitatea TV m-au sunat și mi-
au spus că pe străzi a fost bine dar pe trotuare nu. Noi avem 154 de persoane la prestație, ei sunt scoși 
la muncă dar au anumite ore de prestat, iar zăpada a venit la sfârșitul lunii când oamenii și-au terminat 
orele de prestație chiar și așa i-am chemat de acasă, nu putem să fim peste tot în același timp. Fac un 
apel către cetățenii orașului pentru că sunt de bună credință să deszăpezească și dânșii în fața curții, a 
magazinului, a firmei, a blocului. Vă mărturisesc că de câteva zile nu s-a stat deloc. Avem locuri 
pentru cei care rămân înzăpeziți cu toate utilitățile, avem locuri pentru oamenii străzii. Poate mai 
rămân uneori câteva străduțe micuțe dar nu că nu se vrea. 

Domnul viceprimar: vreau să fac o completare la ceea ce a transmis domnul primar, să nu 
uităm că în acest moment există drumuri înzăpezite, faptul că acele coduri au fost date acum câteva 
zile, deszăpezirea s-a focut la nivel de oraș cu greutate, pe timpul zilei nu au fost străzi sau străduțe 
blocate, ieri de dimineață pe toate arterele din municipiu se circula, atât pompierii cât și ambulanța 
puteau intra pe aceste artere. Potrivit art. 10 din O.G. nr. 21/2002 locuitorii municipiului și directorii 
de instituții au obligația de a menține curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a 
drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc, 
îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le 
folosesc, respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice și a 
curățeniei. Există oameni nemulțumiți, însă codul roșu de ninsori nu este simplu, mai ales că pe timpul 
viscolului în manualul deszăpezirii se spune că nu se acționează, se închid instituțiile, școlile. 

Domnul președinte de ședintă: vreau să completez și eu la ceea ce a spus domnul primar și 
domnul viceprimar, într-adevăr, pe timp de viscol nu se acționează dar sunt la noi mulți concetățeni 
care au numai drepturi, pe ei nu îi interesează că este viscol, ei vor să circule oricum. Să ne aducem 
aminte acum 2 săptămâni când a fost viscol la Paris, s-a interzis circulația inclusiv a autobuzelor, 
circula numai metroul, într-o țară civilizată se poate, la noi suntem numai cu drepturi și apropo de O.G. 
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, să aplicăm amenzi, pentru că atâta timp 
cât nu s-a aplicat niciun fel de amendă, oamenii zic că ei au numai drepturi nu și obligații. 
 Domnul primar: poate că este bine așa pentru că multe state civilizate merg pe acest lucru, au o 
altă mentalitate. Eu fac apel la conștiința oamenilor să înțeleagă că trebuie să participe și dânșii, sigur 
că sunt neplăceri când trotuarele nu sunt degajate și oamenii sunt nevoiți să meargă pe stradă. Pentru 
că mâine este 1 Martie vreau să le transmitem domnișoarelor și doamnelor din municipiul Caracal 
multă sănătate, să aibă o primăvară frumoasă. Eu consider că în acest moment în administrația locală 
există o democrație, cu ajutorul dumneavoastră am ajutat, am avut și avem proiecte în continuare, toată 
lumea este bine intenționată, sunt optimist și îmi pun speranțe în aceste 2 centuri, una dintre ele 2 luni 
va fi dată drumul, cealaltă cred că până în toamnă se va termina și atunci așteptăm și investitorii. 
 Domnul viceprimar: o avem în sală pe doamna Maria Ciobanu care vrea să ne spună câteva 
lucruri despre proiectul Grupului de acțiune locală în care Primăria municipiului Caracal este partener 
iar acest proiect a fost finanțat de U.E. 
 Doamna Maria Ciobanu: face câteva precizări despre acest proiect. 
  Domnul primar: oamenii trebuie să înțeleagă că acest proiect este valoros și important, este 
exact pe o categorie socială în care nu prea s-a investit de mult timp, pe de altă parte când am fost 
plecat în afară am văzut la o primărie unde se alocau bani pentru o astfel de categorie.  
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionescu Dan 
Valentin declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

         IONESCU DAN VALENTIN                                          RĂDESCU VIOREL EMIL  
 

 


