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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 27.04.2018 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.  
 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. 86/23.04.2018 în baza Dispoziţiei nr. 
345/23.04.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Maciu Marin propunerea fiind aprobată 
în unanimitate. 

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
30.03.2018.  

 Procesul-verbal a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
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 18 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 64/22.03.2018 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi 

taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 
în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local este prezentat de domnul consilier 
Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: după cum știți Codul Fiscal spune că acest lucru este obligatoriu să îl facem. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
 
2.Proiect de hotărâre nr. 82/20.04.2018 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.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
  
 3.Proiect de hotărâre nr. 83/20.04.2018 referitor la aprobarea completării inventarului 

bunurilor ce 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 18 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 84/20.04.2018 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ 

Teritorială - comuna Brastavățu, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul” este prezentat de domnul 
consilier Vîrban Titu 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 18 voturi pentru. 
 

 5.Proiect de hotărâre nr. 85/23.04.2018 referitor la organizarea Festivalului Naţional de 
Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2018 ediţia a VIII a, în perioada 5 – 13 mai 2018 prin 
încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, 
precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de 
Rezistenţă Marius Tucă” este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
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Domnul primar: de 8 ani de zile de când se face acest festival, oamenii încurcă puțin lucrurile 
în sensul că apropo de teatrul național care are denumirea corectă Teatrul Național Caracal, așa s-a 
plecat cu denumirea festivalului Ștefan Iordache, oamenii îl așteaptă cu interes, chiar au fost discuții 
legat de biletele care se pun în vânzare, teatrul are 220 de locuri, invitații sunt foarte puține, acest 
spectacol se realizează împreună cu Consiliul Județean Olt. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: prin acest spectacol pe care îl organizează 
Caracalul, oltenia devine pentru 3 săptămână capitala teatrului românesc pentru că acesta îi urmează 
Festivalului Shakespeare de la Craiova. 

Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: prin absurd respingeam proiectul de astăzi, cum s-au pus 
în vânzare biletele de acum două zile? 

Domnul primar: s-a întârziat contractul, s-a semnat cu puțin timp în urmă, noi aveam ședința la 
sfârșitul lunii, eu zic că nu este o problemă, nu mai exista timp. Nu ar fi fost posibil să se respingă 
acest proiect, festivalul se face în fiecare an, este prins în buget. 

Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: am remarcat studiind anexele proiectului este faptul 
că în anul acesta au dispărut momentele de umplutură, programul festivalului este consistent, este unul 
bun și bine ales, adică vedem Shakespeare, vedem Caragiale, este un pas înainte. 

 Domnul primar: de această dată ne-am implicat și am ales și piesele pentru că este un festival 
de valoare și se dă o așa amploare. 

Domnul secretar: legat de aspectul sesizat de domnul consilier Calciu, vreau să fac mențiunea 
că această manifestare a fost deja aprobată, ea se regăsește în hotărârea pe care ați luat-o, primarul 
stabilește prin dispoziție cuantumul sumei, obiectul care privește această hotărâre este contractul și 
asocierea cu Consiliul Județean Olt. 

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

    Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi  
 

 1.Proiect de hotărâre nr. 87/25.04.2018 referitor la menținerea în bugetul Asociației GAL 
Inima Romanațiului a sumei de 100.000 lei aprobată prin H.C.L. Caracal nr. 82/31.07.2017 este 
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 
 Domnul primar: este un proiect greu cu o valoare foarte mare. 

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

6 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul consilier Calciu Titi Horațiu: aș vrea să propun dacă putem să luăm o inițiativă să 

punem în funcțiune semafoarele de la intersecția str. Plevnei cu str. Antonius Caracalla pentru că este 
foarte aglomerat? 

Domnul primar: așa este, noi am luat în calcul de anul trecut acest lucru însă toți trebuie să știm 
că atunci când instalezi un semafor există și o mentenanță și costă foarte mult, dar nu aceasta ar fi 
problema nu facem economii acolo unde riscurile sunt mari, a fost o problemă tehnică care nu s-a 
rezolvat până acum. Să încercăm să mai schimbăm ceva în orașul nostru, apropo de urbanism, să avem 
o altă viziune, acolo unde intersecțiile ne permit să avem sensuri giratorii, să facem acest lucru, ele nu 
costă foarte, peste tot în străinătate aceste intersecții sunt dirijate prin sensuri giratorii care fluidizează 
circulația foarte bine. Este adevărat că în intersecția despre care ați vorbit nu se poate face acest sens 
giratoriu pentru că este mică. 

 Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: aș vrea să propun și eventual să luăm în calcul 
acele limitatoare de viteză în zone sensibile, mă refer la curba din Str. Iancu Jianu, mai jos la muzeu, 
mai sunt câteva zone unde se circulă foarte tare deși sunt treceri de pietoni. O altă problemă este 
parcarea haotică a mașinilor, lăsarea mașinilor cu lunile de zile în parcări, sunt mașini care ocupă calea 
de rulare și locuitorii nu pot să le mai folosească. Ni se dădea ca dată probabilă de dare în folosință a 
centurii de Nord sfârșitul lunii aprilie? 

Domnul primar: s-a amânat acest lucru pentru că lucrarea nu a fost finalizată, nu depinde de 
noi, am vorbit la Drumurile Naționale, am vorbit la CEZ, cu firma care se ocupă de această centură și 
am înțeles că s-a amânat recepția. Aveți perfectă dreptate apropo de aceste mașini, dar să ne gândim că 
aceste mașini sunt ale oamenilor, eu zic că cea mai simplă regulă este aceea a bunului simț, în măsura 
în care fiecare știe să aprecieze lucrul acesta și încearcă să nu deranjeze unul pe celălalt, lucrurile ar sta 
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mai bine. Este drept că am promis oamenilor că vom face parcări în cartiere și în zona de centru însă 
am dat o foarte mare amploare proiectelor pe care le avem în derulare și efectiv nu am avut cu cine să 
facem acest lucru. În acest moment la urbanism lucrează 3 oameni și la achiziții lucrează 2. Pe de altă 
parte ați făcut referire la limitatoarele de viteză, noi am luat legătura cu comandantul Poliției și cu 
Serviciul circulație, ei trebuie să facă acest lucru, noi punem la dispoziție doar indicatoarele, i-am rugat 
să discute cu tinerii pentru că ei au această problemă cu viteza, să ne simțim și noi în siguranță pe 
trotuarele orașului.  

Doamna consilier Popescu Luminița: aș avea o propunere, să îl invităm pe directorul C.A.O. să 
motiveze creșterea prețului la apă. 

Domnul primar: o să îl invităm cu siguranță, din ce știu eu pentru că am participat la ședințe la 
Consiliul Județean, odată cu intrarea în C.A.O. s-a hotărât să fie același preț la apă în tot județul, 
suntem obligați, ei se bazează pe faptul că se fac investiți. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu aflu în premieră că a crescut prețul, iar 
dacă a crescut, acest lucru este ilegal, compania care oferă acest serviciu nu putea să crească prețul la 
apă fără o hotărâre a consiliului local, această aprobare este imperativă.  

Domnul consilier Prună Toma: vreau să fac o propunere, cartea de vizită a unei localități este 
intrarea în localitatea respectivă, Caracalul are foarte multe intrări dinspre București, Slatina, Craiova, 
Corabia care sunt intrări importante, aceste intrări sunt făcute praf. Am văzut în Slatina niște intrări 
impecabile, să încercăm să inițiem un proiect de hotărâre, să alocăm niște fonduri, suntem noi 
consilierii penibili dacă nu reușim să punem la punct aceste intrări în municipiul Caracal. 

 Domnul primar: așa este, intrările în oraș sunt foarte importante, noi am luat în calcul lucrul 
acesta, atât cât ne-a permis bugetul, s-a încheiat contractul cu firma care se va ocupa de asfaltare, sunt 
veniți deja în oraș cu utilajele, întâi o să astupe toate gropile apoi o să începem cu asfaltările pe străzile 
pe care ni le-am propus. Uneori la aceste intrări în oraș depindem și de Drumurile Naționale pentru că 
o parte din ele sunt ale lor și nu putem interveni acolo, pe de altă parte nu putem să ne comparăm cu 
Slatina, ei au o industrie masivă și contribuie la bugetul local. Dezvoltarea unui oraș depinde foarte 
mult de banii pe care poți să îi ai de la diversele instituții, societăți care sunt în orașul tău, de aceea pun 
preț foarte mare pe aceste centuri, poate o să fie și alți privați care se vor îndrepta spre noi că nimeni 
nu vrea să investească într-un oraș unde nu există zonă industrială decât pe hârtie. Este un proiect 
ambițios și sper să reușim, politicul să ne ajute încât să reușim să unim centura de Nord cu centura de 
Sud, acea pasarelă dă o valoare importantă. 

 Domnul consilier Pavel Cristian: în legătură cu imobilele din Parcul Constantin Poroineanu, s-
au dat în administrare A.D.P.P.-ului, care a fost scopul, să le ia și să le țină așa? De exmplu, Popicăria, 
Terasele? 

Domnul secretar: nu sunt date în administrare. 
Domnul consilier Pavel Cristian: nu putem să le dăm o utilizare? Este păcat să nu existe în tot 

parcul o terasă cel puțin pe perioada de vară. 
Domnul primar: am discutat despre acest lucru, sigur o să facem așa, numai că acolo au apărut 

probleme legate de modul de construire și de aceea s-a întârziat. 
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Maciu Marin 
declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

                MACIU MARIN                                                        RĂDESCU VIOREL EMIL  


