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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.05.2018 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 16 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. 24761/25.05.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 429/25.05.2018. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă doamna consilier Mușat Cornelia Mariana propunerea 
fiind aprobată în unanimitate.  

 Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
27.04.2018.  

 Procesul-verbal a fost aprobat cu 16 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 16 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 88/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: 

Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei 
"Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, 
municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian 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 16 voturi pentru. 
  
 2.Proiect de hotărâre nr. 89/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan 

Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3”, Caracal, 
jud. Olt, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia 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 16 voturi pentru. 
 

 3.Proiect de hotărâre nr. 90/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea „Extinderii 
intravilanului municipiului Caracal, în scopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a 
produselor din carne, municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 105, judetul Olt şi 
extravilan T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt”, beneficiar S.C. Malina Lux S.R.L. 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 16 voturi pentru. 
 
4.Proiect de hotărâre nr. 94/22.05.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al 

U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2018 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 16 voturi pentru. 
 

 5.Proiect de hotărâre nr. 95/22.05.2018 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  
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Ionescu Dan Valentin și de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit 
avize favorabile în comisiile de specialitate. 

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

6.Proiect de hotărâre nr. 96/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16.894 lei 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, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 

  
7.Proiect de hotărâre nr. 97/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 41.124,04 lei 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, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 98/22.05.2018 referitor la schimbarea sediului social si modificarea 
actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. este prezentat de domnul consilier Maciu Marin 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Pavel Cristian: să ne mai explice încă o dată domnul secretar pentru că am 
înțeles faptul că, Curtea de Conturi a spus că nu avem dreptul să le dăm gratuit. 

Domnul secretar: este un punct de vedere al Curții de Conturi, al unuia dintre inspectorii Curții 
de Conturi și nu este obligatoriu să fie însușit de către autoritatea locală. A.D.P.P. – ul și C.A.O. nu ar 
fi societăți de drept public ci societăți comerciale. Le-am explicat de atâtea ori că aceste două societăți 
au delegate serviciile pe care le prestează pe raza municipiului Caracal și sunt societăți de utilitate 
publică. V-am spus în comisie că în momentul când v-a veni decizia Curții de Conturi, vom contesta 
punctul lor de vedere la Comisia de contestații. Dacă comisia va îmbrățișa punctul nostru de vedere sau 
dacă va menține punctul lor de vedere vom contesta la instanța de contencios care presupune Tribunal 
și Curte de Apel iar instanța va fi cea care va decide asupra acestor divergențe dintre noi și inspectorii 
de la Curtea de Conturi. Dacă instanța va spune că ei au dreptate, vom reveni asupra acestor gratuități. 
De exemplu la Slatina, chiar acum 2 luni de zile li s-a dat la C.A.O. un spațiu pentru a funcționa o 
casierie tot cu titlu gratuit. Mă întreb când s-au dus în control la Primăria Slatina au avut același punct 
de vedere? M-am dus implicit cu un tratat de drept civil unde profesori universitari doctori 
menționează foarte clar că acești operatori economici sunt de drept public și beneficiază de gratuități în 
astfel de cazuri dar nu au vrut să înțeleagă, le-am dus și un punct de vedere de la Ministerul Culturii. 
   Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru 3 
voturi împotrivă. 
 

9.Proiect de hotărâre nr. 99/22.05.2018 referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. 
Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Caracal situat în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt este prezentat de 
domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Chițu Gheorghe: mie mi s-a părut prea mare suprafața. 
Domnul primar: eu aș vrea să tragem o concluzie pentru că același principiu este și pentru 

A.D.P.P. și pentru C.A.O., fiind vorba de societăți care sunt de utilitate publică, nu se descurcă chiar 
atât de bine și am considerat să fie un ajutor din partea Consiliului local. 

 Domnul consilier Chițu Gheorghe: eu am fost de acord cu asta, însă suprafața este prea mare. 
Domnul primar: este o clădire veche, am fost acolo, noi am mai redus din suprafață pentru că 

aveau mai mult, nu a putut fi compartimentată altfel, pe de altă parte acolo vin mulți oameni care își 
plătesc utilitățile. 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru 3 
voturi împotrivă. 
 

  10.Proiect de hotărâre nr. 100/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o 
perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa  
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Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Clubul Paraşutiştilor 80 Caracal este prezentat de domnul consilier 
Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: și aici am aplicat același principiu, sunt oameni care au lucrat în orașul nostru, 
și-au dat viața la revoluție, eu spun că primăria și consiliul local pot face asemenea gesturi. 

Domnul consilier Chițu Gheorghe: nu mi se pare normal să cheltuim 10 miliarde de lei și să nu 
ne alegem cu nimic. 

Domnul primar: noi trebuie să ajutăm oamenii, sunt oameni de la noi din oraș care lucrează 
pentru interesul cetățenilor orașului nostru. Sunt spații care sunt neocupate pentru că este prețul foarte 
mare, eu știu că este o cerere și o ofertă. Însă această clădire este a noastră, nu s-a investit niciun leu în 
ea. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: nu particip la deliberări și nici la procedura 
de vot. 

Domnul consilier Pavel Cristian: fără discuție asociațiilor non-profit trebuie să le dăm gratuit și 
ajutate, numai că este o problemă cu principiul primul venit – primul servit. Eu cred că mai întâi ar 
trebui să popularizăm că suntem dispuși și că avem spații pentru că o să vină alt gen de asociații și o să 
le spunem că noi nu mai avem în centru, adică ar trebui să punem un termen, până la data de 1 
așteptăm cereri, triem toate cererile și atunci în funcție de ... 

Domnul primar: alții nu și-au depus cereri, le-am luat în ordinea în care au fost, pe de altă parte 
nu am avut acest spațiu până în decembrie, așa au evolut lucrurile, am zis să nu mai întârziem, mai 
trebuiesc făcute și reparații, fiecare trebuie să își facă. 

Domnul consilier Pavel Cristian: puteam să așteptăm până la 1 să mai dăm și la alții. 
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 

 
11.Proiect de hotărâre nr. 101/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă 

de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,59 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei 
nr. 2 către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt este prezentat de domnul consilier Maciu Marin 
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. 
 

12.Proiect de hotărâre nr. 102/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă 
de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,88 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2, 
către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este prezentat de domnul consilier Maciu Marin 
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. 
 

13.Proiect de hotărâre nr. 103/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă 
de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine 
domeniului public al municipiului Caracal, către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de 
Sănătate - SASTIPEN” 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. 
  
14.Proiect de hotărâre nr. 104/22.05.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 

1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar 
PHOENIX S.P.R.L. și SC Mario Salar SRL este prezentat de domnul consilier Maciu Marin care arată 
că proiectului i s-a făcut un amendament, a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Pavel Cristian: chiar în contract la art. 6 scrie că în funcție de evoluția 
creșterii prețurilor părțile consimt de comun acord ca valoarea chiriei să fie renegociată la începutul 
fiecărui trimestru. Cum am discutat și în comisii eu cred că actul este pe lângă imoral și ilegal, se face 
un act adițional în data de 23.05.2017, știindu-se că se va vinde cât de curând spațiul, prin care se 
prelungește termenul fără a se modifica și cuantumul chiriei. 

Domnul primar: a vrut într-adevăr să fie cumpărat spațiul de către primărie, problema este că 
acest imobil s-a cumpărat atunci când s-a ajuns la o valoare a licitației convenabilă. 
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Domnul consilier Pavel Cristian: nu mă refer la faptul că părțile știau că într-un termen se va 

vinde, adică nu prelungești pe încă 3 ani știind că peste 2-3 luni se va schimba proprietarul, e clar că a 
fost o ilegală, fără discuție. 

Domnul primar: noi așa l-am preluat, pe de altă parte, am fost la fața locului, am văzut toată 
clădirea, acești oameni au făcut investiții acolo, am încercat să găsim soluții pentru că sunt și alte spații 
care nu interesează pe nimeni, nu poți să le ții goale, trebuie să găsim soluții, chiria să fie decentă. 

Domnul consilier Pavel Cristian: asta am discutat și în comisii, decentă nu înseamnă cum este 
acum 1000 de lei. 

Domnul primar: nu am spus că va rămâne așa, însă am zis să ținem cont și de faptul că oamenii 
au făcut niște investiții acolo, era jalnic spațiul, este o clădire veche. 

Domnul secretar: vis-a-vis de reaua credință pe care o insinuați că a semnat actul adițional, am 
în față toate documentele pe care le-au făcut pentru investiții și probabil asta a fost logica în momentul 
în care au făcut investiții de sute de milioane ce o să facă, în 2 ani o să plece? 

Domnul consilier Pavel Cristian: dar nu scrie în actul adițional având în vedere investiția. 
Domnul secretar: eu am spus cum au gândit-o ei, când faci niște investiții de sute de milioane te 

gândești să fie durata mai mare. 
Domnul viceprimar: dânșii pot să investească cât vor acolo, important este ca spațiile să nu stea 

libere, consilierii locali în comisie au făcut un amendament iar domnul primar prin dispoziție va 
constitui o comisie care va negocia chiria la prețurile actualizate de noi, se va ajunge la o înțelegere și 
se va comunica mai departe. 

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

15.Proiect de hotărâre nr. 105/22.05.2018 referitor la acordarea mandatului special Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” în vederea exercitării în numele și pe seama U.A.T. Municipiul 
Caracal a unor atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare este prezentat de 
domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: probabil că acest proiect va declanșa mai 
multe discuții pro și contra, nu pot să vă spun dacă este un proiect rău, dar pot să vă spun sigur că nu 
am văzut, nu am înțeles din ce ni s-a prezentat oportunitatea acestui proiect. Am văzut că ni s-a 
explicat de legalitate dar nu ni s-a explicat de ce este oportun și aș porni de la prevederile art. 51 alin. 1 
din Legea nr. 215/2001 care prevede că ”în exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul 
colectivității locale”. Iar acum întreb: va trăi caracaleanul mai bine, va avea servicii mai bune, dacă noi 
mandatăm ADI OLTUL să facă totul în numele nostru și pentru noi? Acum trebuie să analizăm și unde 
ne aflăm la momentul acesta, ADI OLTUL împreună cu CAO începând din luna mai a mărit prețul la 
apă fără să ni se ceară acordul care era un acord imperativ pentru că este prevăzut de legea specială, 
prin care spune că prețul este stabilit prin hotărâre de consiliu având la bază avizul ANRSC, prețul la 
apă fiind încă reglementat, nu îl avem, nici nu a știut de el, iar dacă nu se sesiza cineva din consiliu 
probabil se tăcea și se mergea în continuare așa. O altă problemă care ar trebui să ne ridice semne de 
întrebare și nu ar trebui să ne facă să ne grăbim la a adopta acest proiect este prevederile 
regulamentului cadru de delegare a gestiuni care este aprobat printr-o hotărâre de guvern și care la 
Cap. III la inițierea delegării, art. 6 spune că este obligatoriu studiul de oportunitate aprobat de 
consiliul local. Nu avem acest studiu de oportunitate care este necesar, nu spun nici că ar fi bine dacă 
le delegăm aceste competențe și nici că ar fi rău, spun doar că nu avem acest studiu. Altă problemă 
dacă intrăm tot pe acest regulament spune că delegarea unor atribuții menține la posesorul de atribuții 
responsabilitatea și controlul, dacă delegăm mai putem avea control la ceea ce se întâmplă acolo? O să 
răspundeți că avem un reprezentant în consiliul de administrație, eu vă spun că l-am avut și când s-a 
mărit prețul și nu am aflat. Asta dovedește că atât ADI OLTUL cât și CAO nu parteneri de dialog care 
ne-a privit cu drepturi egale, noi de multe ori am solicitat ca cineva de la CAO să vină în consiliu și să 
ne explice însă nu au venit. Acum ne ducem pe adresa pe care a făcut directorul general, sau cum se 
numește numărul 1 din companie, ADI OLTUL domnul Obretin, dânsul spune de legalitate nu spune 
de ce ar fi oportun, ca noi să delegăm aceste competențe care sunt atribuite prin lege consiliului local, 
mai ales prin legea specială care spune că noi trebuie să stabilim prețul acolo unde este monopol și în 
cazul nostru CAO are monopol. O altă problemă pe care o ridic, dacă mâine ROMANAȚI SERV care  
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este tot o asociație intercomunitară vine și ne cere să le delegăm tot să facă ei toate serviciile pentru 
noi, nu golim de conținut atribuțiile consiliului local? Eu cred că noi ne putem întruni mai repede decât 
se poate întru consiliul de administrație a ADI OLTUL ca să ia o hotărâre. Vă invit domnilor consilieri 
să ne menținem aceste atribuțiuni, să le exercităm cu bună credință, așa cum am făcut-o și până acum,  
să mergem înainte păstrând acest filtru de stabilirea prețului în favoarea și pentru cetățenii 
municipiului Caracal. Și altă problemă, dacă cineva dintre dumneavoastră ne spune că dând aceste 
atribuții ADI OLTUL și CAO se va urgenta acele proiecte, eu o să vă citesc ce a declarat domnul 
Ușurelu – directorul CAO, în luna mai 2018, când au participat la o întâlnire cu ministrul Fondurilor 
Europene, doamna Rovana Plumb la Petroșani, la sediul Companiei APA Serv Valea Jiului, principala 
temă de discuție a fost problemele cu care se confruntă operatorii de apă, iar domnul Ușurelu a spus: 
referitor la programul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 
2014 – 2020, având în vedere că au trecut aproximativ 2 ani și jumătate de când am depus acest proiect 
și suntem tot la nivel de discuții, asta apropo de ce ni se spunea că sunt aproape cu pixul în mână să 
semneze, sau că este semnată dar nu au găsit ștampila, deci domnul Ușurelu spune că în acest moment 
suntem la nivelul discuțiilor, i-a solicitat doamnei ministru rezolvarea acestor probleme de birocrație. 

 Domnul primar: dumneavoastră în principiu aveți dreptate în ceea ce ați spus, însă în 2012 
când s-a luat această hotărâre în consiliul local să se intre în această companie atât consilierii locali de 
atunci cât și cetățenii orașului ar fi trebuit să înțeleagă, probabil majoritatea au înțeles că acest lucru 
atrage după sine niște schimbări, niște majorări de preț și atunci când nu îți convine. Și pe noi ne 
încurcă foarte mult acest lucru pentru că avem străzi importante și nu putem interveni pe ele, cum este 
Mihai Viteazul și altele pentru că sunt prinse în proiectul CAO iar ei spun că dacă am face noi canal și 
am introduce apă pe aceste străzi, cade proiectul. Este foarte greu să explici oamenilor, pentru că și în 
campanie am spus că vom face, nici noi nu ne-am gândit că durează atât de mult. Am fost la ministere 
să urgentăm acest lucru însă nu am reușit. Noi am invitat pe reprezentanții CAO chiar și pe al nostru de 
aici, să vină să ne explice. Sunt niște pași care trebuie parcurși ca să nu pierdem acest proiect, este 
adevărat și ce ați spus dumneavoastră, dar trebuie să depășim și acest moment iar fără riscuri nu putem, 
așa se pare. Și eu am fost la Ușurelu, aveți dreptate ce ați spus, nu este nicio încurajare în acea 
declarație dar sunt pași care trebuiesc parcurși și în momentul în care nu am parcurge acești pași am 
bloca totul și mâine sau poimâine ni se poate reproșa că am întârziat proiectul. 

 Domnul consilier Chițu Gheorghe: noi am avut atâția bani la investiții pe care i-am reportat 
mereu de la un an la altul și din această cauză pentru că ce făceam anul trecut sau acum 2 ani când a 
început acest tăvălug nu mai face acum. 

Domnul primar: poate trebuia să ne fi gândit mai bine, nu știu, pentru că nimeni nu îți dă niște 
bani. 

Domnul consilier Chițu Gheorghe: deci nu vom vedea nimic. 
Domnul viceprimar: mai vreau să fac o completare pe baza acestui proiect, nu știu ce a declarat 

domnul director, din discuțiile cu mai marii companiei, proiectul este finalizat, a fost depus pentru a fi 
finanțat, dar exact cum am discutat și mai devreme nu trebuie să ne opunem la astfel de proiecte 
intercomunitare și mai ales ce privesc dezvoltarea județului Olt, să nu uităm că săptămâna trecută s-a 
recepționat de către cei de la C.N.A.I.R. centura ocolitoare a municipiului Caracal dar toată presa 
spunea că din 2011 tocmai acum a fost recepționată. Sunt de acord dar să nu uităm că această lucrare a 
fost pusă pentru prima dată pe hârtii în 2007. Dacă ne aducem bine aminte în acei ani deja noi învățam 
cum să lucrăm cu fondurile europene, cu finanțarea venită de la U.E., drept dovadă cei care au fost 
prezenți acolo au primit niște broșuri varianta de ocolire a municipiului Caracal faza a II a. Să nu uităm 
că acest proiect cu CAO este un proiect care s-au pierdut ani buni de zile cu fosta conducere a 
municipalității refuzând să angreneze U.A.T. Caracal în astfel de proiecte. Chiar dacă nu avem niște 
răspunsuri în acest moment asta nu înseamnă că pentru o următoare fază de finanțare a U.E. către 
U.A.T. Caracal nu am intra în eligibilitate. Centura ocolitoare a municipiului Caracal a fost finanțată și 
finalizată în faza a II a a fondurilor europene. Nu trebuie să ne împotrivim, trebuie să mergem într-o 
direcție dreaptă pentru că astfel cei care vor avea de pierdut vor fi tot caracalenii, este greu că anumite 
tarife au fost crescute, trebuie să ajungem cu un preț stabil la nivelul județului Olt dar nu trebuie să ne 
opunem la astfel de investiții. 

  Domnul primar: este adevărat, dacă vă aduceți aminte cei care știu, noi am pierdut un proiect 
cu spitalul cu ambulatoriul în anul 2008, dacă ai început o treabă trebuie să o duci până la capăt, sigur  
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că implică niște costuri, am înțeles că s-a făcut referire la prețul de la Pitești, acolo prețul este mult mai 
mare. 

Domnul viceprimar: nu vreau să fiu răutăcios cu colegii de la Balș dar să nu uităm că era 
acceași conducere în anul 2008 când conducerea Primăriei Caracal împreună cu conducerea Primăriei 
Corabia și Primăriei Balș au refuzat, iar acum Primăria Balș a intrat în CAO, deși în anul 2008 puteau 
intra, s-a pierdut timp, acum au realizat că banii pentru investiții nu îi pot lua decât dacă sunt angajați 
în astfel de proiecte. 

 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: eu am ridicat niște probleme legate de 
oportunitate ca problemă morală și la oportunitate ca problemă legală, am spus că este obligatoriu 
studiul de oportunitate, noi nu îl avem, nu spun că dacă facem un studiu de oportunitate nu este ok, dar 
nu îl avem, iar din ce mi-ați spus dumneavoastră domnule primar și domnule viceprimar cu tot 
respectul vă împărtășesc cu ceea ce spuneți despre centura ocolitoare și vă împărtășesc tot ce spuneți 
pentru că știți mai bine decât mine ce înseamnă pierderea unui proiect pe bani europeni, însă ce am 
spus eu ține strict de această problemă relația cu ADI OLTUL și CAO cu argumentele pe care le-am 
găsit din punct de vedere legal cu declarația domnului Ușurelu că nu am inventat eu, așa a spus dânsul. 

 Domnul primar: eu consider că dacă nu am trece mai departe de această fază am avea de 
suferit pentru că se blochează, nici noi nu putem face investiții pe străzi. 

Domnul consilier Pavel Cristian: se schimbă regulile în timpul jocului fără să ne explice de ce? 
Domnul primar: noi i-am invitat și nu au venit, însă consider că nici nu putem rămâne pe loc 

pentru că se blochează lucrurile. 
Domnul consilier Chițu Gheorghe: nu văd raportul de cauzalitate între cele două. 
  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru 4 

voturi împotrivă. 
 

16.Proiect de hotărâre nr. 106/22.05.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în 
prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/31.10.2017 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinţei ce 
aparţine fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 
mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl.12, sc. 3, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul 
chiriaş, d-na  Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017 este prezentat de 
domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

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

17.Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2018 referitor la numirea reprezentantului Consiliului 
Local al Muncipiului Caracal în comisiile de deschidere şi evaluare a ofertelor privind concesionarea 
prin licitaţie publică a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal este prezentat de 
domnul consilier Maciu Marin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: propun să facă parte din această comisie domnul 
consilier Prună Toma.  

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

 18 .Informări, întrebări şi interpelări. 
 Domnul primar: au fost câteva săptămâni încărcate și a trebuit să luăm decizii cu asfaltare, într-
adevăr anul acesta contractul pentru asfaltare și licitația s-a derulat puțin mai greoi, dar în sfârșit s-a 
realizat și s-a trecut la asfaltare pe diverse străzi și trotuare. S-a dat drumul la centură, a fost bine, noi 
am încercat să nu facem prea mult tam-tam pentru că era o investiție de 7 ani, ne-am fi dorit să se fi 
întâmplat mult mai repede, însă oamenii trebuie să înțeleagă că lucrul cel mai important în momentul 
când se deschid astfel de centuri și eu mizez foarte mult pe acest lucru se creează zone industriale, sau 
așa ar trebui să se creeze. Aceste zone industriale ar trebui să aducă mai multe locuri de muncă, s-a 
început de 10 zile și centura de nord, se lucrează destul de intens, au mai fost mici probleme legate de 
sol, sper spre toamnă să fie finalizată. Mizez foarte mult pe aceste două centuri, să se poată crea zone 
industriale încât investitorii din alte orașe sau și investitorii pe care îi avem acum să se dezvolte încât 
să creeze locuri de muncă, acesta este cel mai mare avantaj pentru crearea acestor centuri și bineînțeles 
scoaterea traficului greu de pe străzile municipiului. Oamenii trebuie să fie atenți pentru că nu sunt 
obișnuiți la intersecțiile cu comunele, așa a fost proiectul. Ne ajută această centură ar fi trebuit să fie 
mai demult, sper în anii următori aceste 2 centuri să le putem reuni printr-un alt proiect intermediar să  
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poată crea și altă zonă industrială. Consider că dacă vom găsi înțelegere să putem obține bani pentru 
reconstituirea acelei pasarele ne-ar ajuta extraordinar de mult. Se va începe asfaltare și pe str. 1 
Decembrie, Aleea Teilor, zona aceea de cale ferată pentru că atunci când plouă se umple de apă, poate 
că unii consideră că este prea lent dar faptul că trebuiesc respectate toate aceste proceduri de licitație, 
îngreunează foarte mult. Deci dezinteresul nu este din partea primăriei sau a consiliului. Vă invit să 
participați la Festivalul Internațional Călușul Românesc.  
   Doamna consilier Popescu Luminița: problema depozitării gunoaielor pe domeniul public, zona 
de centru și a parcului unde foarte multă lume consumă semințe, sunt foarte multe coji de semințe, am 
înțeles că printr-o hotărâre de consiliu poliția ar avea obligația de a trimite un echipaj pentru a aplica 
amenzi, nu știm în acest moment care sunt persoanele abilitate să aplice amenzi acestor cetățeni. Am 
încercat să iau singură măsuri, am sunat la poliție, le-am atras atenția că există acea hotărâre de 
consiliu însă nimeni nu a luat măsuri în acest sens. 
 Domnul primar: am lăsat aceste competențe în sarcina firmei de pază cu care avem contract, nu 
există poliție locală, este o discuție de anul trecut să facem acest lucru, s-au făcut și niște costuri și sunt 
cheltuieli foarte mari, o să mai discutăm, o să luăm împreună această decizie. Pe de altă parte, se pare 
că oamenii nu înțeleg decât atunci când sunt amendați, am încercat să fim toleranți și în ceea ce 
privește taxele și impozitele, alte probleme care sunt create de oameni legate de gunoi, ținem cont și de 
faptul că unii nu au servici și atunci dacă te mai îndrepți cu niște amenzi ei nu o să le poată plăti, este 
un cerc vicios, însă sunt de acord ca după un avertisment să vină și o amendă.   
 Doamna consilier Popescu Luminița: deci în acest moment nu există soluție pentru aceste 
problema care sunt? Firma de pază, unde sunt angajații lor și cum intrăm în legătură cu ei? 
 Domnul viceprimar: noi avem o H.C.L. nr. 95/2013 care stabilește anumite sancțiuni la nivel de 
municipiu conform legislației în vigoare. Din discuțiile pe care le-am avut cu jandarmeria, care până în 
anul 2015 au fost singurii care au aplicat cele mai multe sancțiuni pe această hotărâre de consiliu, am 
discutat și cu domnii comandanți de poliție, vom avea o întâlnire și cu domnul secretar pentru a 
modifica această hotărâre pentru că dânșii ne-au sesizat că există niște neconcordanțe între legile care 
sancționează astfel de nereguli și sperăm ca următoarea ședință de consiliu să venim cu H.C.L. nr. 
95/2013 actualizată, conform legislației în vigoare, atât gunoaiele cât și cojile de semințe sperăm să le 
diminuăm la nivel de oraș. S-a mai încercat anul trecut cu ajutorul poliției și cu ajutorul jandarmeriei, 
cu ajutorul aparatului de specialitate al primarului, s-au făcut echipe care să acționeze în acele locuri 
unde se depozitează gunoi menajer, de exemplu: str. Înfrățirii la intersecția cu str. Carpați, str. Vornicu 
Ureche la intersecție cu str. Traian și au dat roade, numai că nu putem să le menținem permanent, 
pentru că la un moment dat, știți că mai discutam în ședințele de consiliu, că nu vrem să îi amendăm, 
dar vom lua camera de luat vederi, vom merge cu măturile își mătură semințele ori vor primi amendă. 
  Domnul primar: aceeași problemă am avut-o cu o televiziune astă iarnă la ultima zăpadă când 
ne-au reproșat că de ce nu îi amendați. Nu asta s-a vrut, dar dacă nu o să avem alte soluții o să trecem 
și la lucrul acesta. 
  Domnul viceprimar: de ce nu se aplică aceste sancțiuni, faptul că hotărârea de consiliu 
prevedea anumite sume, legea între timp s-a modificat și cel care primește o amendă poate merge în 
instanță să o conteste și în același timp să câștige, drept dovadă aplicăm aceste sancțiuni degeaba, de 
aceea am spus că în următoarea ședință vom veni cu ele actualizate, vom face o campanie de informare 
a cetățenilor, după care vom trece la sancțiuni. 
 Domnul primar: eu spun că în momentul în care oamenii conștientizează cum stau lucrurile, 
sigur nu vor mai greși, sigur că cei care greșesc mereu până la urmă trebuie amendați. 
 Domnul consilier Pavel Cristian: revenim la str. Mihai Viteazul, au început de două săptămâni 
au venit de trei ori, acolo au pus niște munți de pământ, nu se poate circula pe stradă deloc, ce firmă 
este? 
 Domnul primar: o să luăm legătura cu firma și îți spun, pentru că nu știm. 
 Domnul viceprimar: ieri am fost pe teren și se lucra. 
 Domnul primar: sunt niște indicatori tehnico-economici care trebuie respectați, centura de nord 
va avea lățimea de 7 m. 
 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: referitor la str. Mihai Viteazul, proiectantul 
condiționa începerea lucrărilor de modificarea unor indicatori tehnici. 
 Domnul consilier Pavel Cristian: au adus munți de pământ. 

Domnul primar: ne interesăm și vă comunicăm. 
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Doamna consilier Popescu Luminița: legat de iluminatul stradal, au fost probleme în zona 
centrală, la parc și în H.C.C., cui trebuie să ne adresăm? 

 Domnul primar: este un număr de telefon la primărie la care pot suna sau direct.  
 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Mușat 
Cornelia Mariana declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

     MUȘAT CORNELIA MARIANA                                       RĂDESCU VIOREL EMIL  


