
 - 1 - 

  
              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.08.2018 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 14 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi (17 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. 39378/27.08.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 692/27.08.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Pavel Cristian Constantin propunerea 
fiind aprobată în unanimitate.  

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
31.07.2018 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.08.2018.  

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 14 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1. Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Mitroi Dumitru Liviu, membru PSD. 

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: prezintă Procesul – Verbal al Comisiei de validare 
a Consiliului local al municipiului Caracal prin care a fost propus în calitatea de consilier local domnul 
Mitroi Dumitru Liviu. 

Supusă la vot, validarea propunerii P.S.D. – Organizația Județeană Olt pentru funcția 
de consilier local a domnului Mitroi Dumitru Liviu, a fost aprobată cu 14 voturi pentru. 

 
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.06.2016, privind stabilirea şi 

organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.    
Supusă la vot, modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/25.06.2016, a fost aprobată cu 14 

voturi pentru. 
 
3.Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2018 referitor la transmiterea imobilului situat în 

municipiul Caracal, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Olt, din domeniul public al municipiului Caracal, 
în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale este 
prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

Domnul primar: au fost multe discuții pe această temă și eu sunt de acord ca aceste locații să 
rămână ale consiliului local și ale primăriei dar nu greșim. Prin creearea acestei baze de la Deveselu ni 
s-au deschis niște perspective pentru orașul nostru, colaborarea cu unitatea de la Deveselu este foarte 
bună, colaborarea cu Ambasada S.U.A. este foarte bună cât și cu Ministerul Apărării Naționale. Se va 
face o Policlinică Militară. 

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
  

 4.Proiect de hotărâre nr. 165/22.08.2018 referitor la stabilirea consumului lunar de carburanți 
pentru autovehiculele aflate în dotarea Parcului auto al Primăriei Municipiului Caracal este prezentat 
de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: în cadrul comisiei domnul consilier Prună Toma face 
următorul amendament: în situații speciale prin dispoziția primarului cota poate fi suplimentată. 
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Domnul primar: a fost o perioadă când nu au fost proiecte pe fonduri europene sau proiecte în 
general. Am avut foarte multe drumuri la București la diverse ministere, de un an de zile nu ne 
încadrăm în decontul de combustibil care era la 125 de litri și am zis să majorăm consumul cu 25 de 
litri, iar în situații speciale să se poată mări consumul, justificat pe aceste lucruri. Sunt foarte multe 
proiecte, sunt foarte multe drumuri de făcut. 

Domnul secretar: în urma discuțiilor avute s-a hotărât adăugarea unui aliniat (2) la art. 1 din 
proiect cu următorul conținut: Cota maximă prevăzută la alin. 1 poate fi suplimentată prin dispoziția 
primarului dar nu mai mult de 200 litri/autovehicul/lună. Dacă am nominaliza o situație specială s-ar 
rezuma doar la acea situație însă apar situații care sunt neprevăzute și nu avem ce să facem. 

 Supus la vot amendamentul, a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 

 
 5.Proiect de hotărâre nr. 166/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului 

local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019 este prezentat de 
doamna consilier Hoară Mădălina care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: în urma discuțiilor propun ca reprezentanții 
Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019 să fie 
următorii: 

  
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT REPREZENTANŢII 

CONSILIULUI 
Şcoala gimnazială nr. 2 CERNAT ȘERBAN 

VÎRBAN TITU 
Şcoala gimnazială “Gheorghe Magheru” CĂLDĂRARU CRISTI 

ȘTEFĂNESCU SMARANDACHE 
NICULAE 

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” PRUNĂ TOMA 
TOMESCU NICULINA 

Şcoala gimnazială “Nicolae Titulescu” PAVEL ELENA 
MACIU MARIN 

Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan” CONEA CRISTIAN ENACHE 
DIMULESCU VIRGILIU DAN 

POPESCU LUMINIȚA 
Colegiul Agricol „ Dimitrie Petrescu”       BĂȚĂGUI RĂZVAN 

      POPESCU CĂTĂLIN 
Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul” PAVEL CRISTIAN 

DINU LAURENȚIU 
FLORICA FLORENTINA 

CLARISA 
Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „        IONESCU DAN VALENTIN       

       MUȘAT CORNELIA 
Şcoala Postliceală Sanitară „CAROL 
DAVILA” 

HOARĂ MĂDĂLINA 

Clubul Copiilor „MARIUS BUNESCU” MARINESCU MARIANA 
Clubul Sportiv Şcolar MITROI LIVIU 

 
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 

 
 6.Proiect de hotărâre nr. 167/22.08.2018 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului 

local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de 
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 
2019 este prezentat de doamna consilier Hoară Mădălina care arată că proiectul a primit aviz favorabil 
în comisia de specialitate. 
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Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: propun ca reprezentanți ai Consiliului local al 
municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019, să fie 
următorii: 

 
 Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 

 
7.Proiect de hotărâre nr. 168/22.08.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară 

al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2018 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 15 voturi pentru. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 169/22.08.2018 referitor la aprobarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal 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 15 voturi pentru. 
 

9.Proiect de hotărâre nr. 170/22.08.2018 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 
3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal 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 15 voturi pentru. 
   

10.Proiect de hotărâre nr. 171/22.08.2018 referitor la aprobarea cuantumului chiriei pentru 
imobilul teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a 
domnului Țicu Romulus Marius, compus din teren în suprafață de 228 mp și construcție în suprafață 
de 77 mp este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: în acest imobil funcționează o grădiniță pentru romi, a existat și un litigiu 
pentru acest imobil, cel care a cumpărat și-a revendicat acest drept, s-a făcut o evaluare ce înseamnă o 
chirie pentru acest spațiu coroborată cu o negociere și s-a ajuns la această sumă. Domnule secretar, eu 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT REPREZENTANTUL 
CONSILIULUI 

Şcoala gimnazială nr. 2 
 

NICOLĂIȚĂ ELENA 

Şcoala gimnazială “Nicolae Titulescu” HUMĂ ADRIANA 
 

Şcoala gimnazială “Gheorghe Magheru” DOBROMIR VALERICA 
 

Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul” NIȚĂ CARMEN 
 

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu” POPA CORNELIA 
 

Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan” STANCU CARMEN ELIZA 
 

Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „ CRISTEA INES 
 

Colegiul Agricol „ Dimitrie Petrescu” ENACHE CONSTANTIN 
 

Şcoala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA” POPESCU LUMINIȚA 
 

Clubul Copiilor „MARIUS BUNESCU” CALCIU HORAȚIU 
 

Clubul Sportiv Şcolar Caracal PRUNĂ CORNELIA 
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aș vrea când se încheie acest contract, după ce se aprobă această sumă, să avem și o clauză în sensul că 
atunci când găsim o altă locație a noastră, fără să plătim această sumă, să putem rezilia contractul.  

Domnul consilier Prună Toma: această locație fiind în zona respectivă unde este populată cu 
romi este bine să fie acolo pentru că din discuțiile purtate cu directoarea de la Liceul Tehnologic 
“Constantin Filipescu”, grădinița aparține de acest liceu, a spus că în situația în care această locație va 
dispărea din zona respectivă populația romă de acolo (copii) nu vor mai frecventa grădinița. Orice 
mutare a locației în altă zonă romii nu își vor mai duce copiii la învățătură. Este foarte bine cum a spus 
domnul primar, dacă găsim un alt imobil dar tot în aceeași zonă, ar fi foarte bine, chiria este foarte 
mare, au fost discuții multe chiar dacă s-au făcut negocieri. 

 Domnul primar: problema este să ne gândim și la investiții pentru că proprietarul a pus 
problema unor investiții care s-au făcut acolo de aceea a fost suma aceasta. Noi punem această clauză, 
în momentul în care găsim o casă să cumpărăm.   

O parte dintre dumneavoastră ne-ați întrebat ce am făcut în Bialogard - Polonia, este bine să te 
duci să vezi cum gândesc și cum își desfășoară activitatea alte primării din alte părți, acolo primăria și 
consiliul local cumpără diverse locații de exemplu ale persoanelor care sunt executate de bănci când 
consideră că sunt la un preț bun, fac investiții apoi le vând. Spuneau că în fiecare an este o sumă bună 
care ajută bugetul local din astfel de tranzacții sau le închiriează unor investitori. Primăria și consiliul 
local trebuie să erijeze într-o instituție în care să aducă bani către bugetul local ca să îi putem reinvesti. 
Orașul nostru nu se poate dezvolta decât în momentul în care aduci câți mai mulți bani către bugetul 
local, sigur că sunt oameni care sunt nemulțumiți că nu s-au făcut investiții pe străzile pe care locuiesc, 
aici ne referim la rețele de apă, canal. S-au de ce se repară o grădiniță și nu cealaltă, noi am spus că o 
să luăm pe rând toate grădinițele și le renovăm. 

Domnul consilier Prună Toma: eu am înțeles că investițiile care s-au făcut la această grădiniță 
au fost făcute de primărie? 

 Domnul primar: nu, de proprietar. 
 Domnul consilier Prună Toma: de acest Țicu? 
 Domnul primar: nu, de el sau de cel de dinainte, pentru că acest imobil nu a fost proprietatea 

noastră. 
Domnul consilier Prună Toma: eu zic că și primăria a făcut ceva investiții în acea locație. 
Domnul primar: nu s-a demonstrat prin acte, așa am crezut și noi. Și noi am vrut să fie chiria 

mai mică, s-a făcut o evaluare. 
Domnul consilier Prună Toma: referitor de ce a spus domnul primar că primăria este 

proprietara unităților de învățământ aș veni cu propunerea și este normal așa, la începutul fiecărui an 
școlar orice unitate de învățământ să fie igienizată. Primăria este obligată la începutul fiecărui an școlar 
să facă o igienizare sumară. 

Domnul primar: primăria este obligată de foarte multe lucruri dar eu aș vrea să înțelegem că 
oamenii pe care îi punem ca și conducători ai diverselor locații să ceară din primăvară aceste lucruri 
pentru toamnă. Dacă sunt cerute cu o săptămână înainte cu siguranță nu se poate face nimic. De 
exemplu s-au făcut lucrări la grădinița care aparține de Școala gimnazială nr. 2, domnul Bățăgui a tras 
semnale din martie – aprilie pentru că noi ne-am luat în calcul să eficientizăm acest lucru și să 
prioritizăm. Nu putem face tot într-o grădiniță.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

11.Proiect de hotărâre nr. 172/27.08.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general 
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții 
pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal este prezentat de domnul consilier 
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: probabil o să avem la fiecare ședință ordinară o astfel de rectificare pentru că 
sunt oameni care își plătesc cu reducere impozitele și taxele locale până în luna martie, pe timpul verii 
nu se mai adună aproape nimic și alții care le achită începând cu luna septembrie, iar atunci noi sperăm 
că vor mai veni bani. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

12.Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2018 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui 
teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, 
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str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt este prezentat de domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: încercăm să menținem privații care sunt în orașul nostru și să-i încurajăm pe 
cât putem, poate cu pași mici, este vorba de societatea HAME care și-a întrerupt activitatea dar totuși 
din discuțiile pe care le-am avut cu conducerea societății, ea va rămâne ca și depozit. Ne-au cerut 
această suprafață de teren pentru că au închiriat o hală la Anvelope și au făcut un depozit de marfă iar 
acolo vin zilnic tiruri și acest teren îl folosesc pentru a întoarce tirurile.   

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
13 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Doamna consilier Popescu Luminița: legat de persoanele abilitate să aplice amenzi celor care 

depozitează gunoaie pe domeniul public, este vorba de regulamentul pe care l-am aprobat în urmă cu 
două luni și care prevedea ca sancțiunile să fie aplicate de angajați ai Jandarmeriei, Poliției dar și de 
persoane împuternicite de către dumneavoastră. Până în acest moment nu avem cunoștință despre 
persoanele împuternicite și din câte știu Poliția și Jandarmeria au împuternicire numai pe anumite 
articole. De aproximativ o lună eu nu am văzut niciun reprezentant al Jandarmeriei sau al Poliției în 
zona centru sau al parcului. 

Domnul secretar: în urma discuțiilor avute cu comandanții celor două instituții am tipărit la 
tipografie regulamentul pe care l-am aprobat în format cărticică pentru a fi mai ușor de utilizat, le-au 
fost înmânate, iar în ceea ce privește împuterniciții primarului lucrăm la dispoziție pentru că acești 
împuterniciți nu pot fi nominalizați doar pentru regulamentul respectiv ci și pentru alte acte normative 
care prevăd sancțiuni.  

Doamna consilier Popescu Luminița: avem și numere de telefon la care să se poată face sesizări 
de la jandarmerie, de la poliție? Au solicitat cetățenii municipiului. 

Domnul primar: eu zic să tragem un semnal de alarmă în general până să se ajungă la amenzi. 
Să lansăm din punct de vedere juridic aceste lucruri, dacă oamenii nu vor înțelege în special tinerii, că 
nu pot să stea pe băncile din fața esplanadei și să mănânce semințe nu este civilizat. Eu am considerat 
că aici este o chestiune de mentalitate, aceasta trebuie schimbată. Am discutat cu directorii de școli să 
se discute la școală la orele de dirigenție acest lucru. Dacă nu se va înțelege acest aspect să trecem la 
amenzi iar persoanele desemnate să dea amenzi vor fi selectate după un criteriu care să nu facă niciun 
exces de zel dar pe de altă parte să își facă și treaba. Încă nu s-a dat niciun fel de amendă. 

Doamna consilier Popescu Luminița: pe de altă parte motivează că nu au unde să depoziteze 
gunoaiele că nu sunt montate suficiente coșuri de gunoi la nivelul municipiului. 

 Domnul primar: și asta poate fi adevărat, pentru că bugetul de anul acesta nu ne-a permis, anul 
trecut au fost cumpărate 500 de bănci și 500 de coșuri, ele au fost montate, sigur că nu sunt suficiente 
însă și eu aș vrea să trag un semnal de alarmă că din 500 de bănci în regulă mai sunt 300, iar din 
coșurile de gunoi un sfert din ele nu mai există, au fost vandalizate. Să luăm în calcul toate aceste 
lucruri și să discutăm mai întâi cu școlile, să-i facem pe tineri să conștientizeze și cei în vârstă au 
această problemă, nu numai tinerii, iar în scurt timp putem trăi într-o curățenie a orașului, eu nu spun 
că partea de salubritate a orașului nu este o problemă. Oamenii au început să facă reclamații pentru că 
stațiile intermediare sunt foarte murdare, după ce pleacă autocarul, trebuie să vină salubritatea. 
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Pavel 
Cristian Constantin declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

    PAVEL CRISTIAN CONSTANTIN                                     RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
   
 
 

 
     

 
 


