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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 29.06.2018 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. 29807/25.06.2018 în baza Dispoziţiei 
nr. 525/25.06.2018. 

 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 
31.05.2018.  

 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, care a fost completată, aceasta fiind 

aprobată cu 16 voturi pentru. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea discutării Proiectului de hotărâre nr. 

120/25.06.2018 de pe ordinea de zi de la numărul 12, ca fiind primul proiect, aceasta fiind aprobată cu 
16 voturi pentru. 

Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
12.Proiect de hotărâre nr. 120/25.06.2018 referitor la conferirea, post-mortem, a titlului de 

„Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului Prof. DUMITRU RĂDULESCU este 
prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 

Domnul primar: eu consider că este o onoare pentru noi să putem oferi acest titlu mai ales că 
este post mortem, rămâne în memoria și cinstea orașului nostru. 

Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: vreau să mulțumesc colegilor mei consilieri care m-
au sprijinit în acest demers, domnului profesor Dumitru Botar și domnului professor Popa Ion cu care 
am discutat și m-am pus de accord în redactarea documentației, domnului secretar care a întocmit 
documentația. Am ales să vorbim despre domnul profesor DUMITRU RĂDULESCU deoarece a fost 
un profesor deosebit la Colegiul Național Ioniță Asan, un colegiu care a fost un pilon al culturii din 
zona Caracal și din țară. Profesorul DUMITRU RĂDULESCU și ceilalți profesori care au fost elevi au 
contribuit la formarea de generații care au făcut cinste orașului nostru, județului și țării, vă mulțumesc 
domnule profesor că am avut ocazia să mă intersectez în cariera profesională cu dumneavoastră. 

Domnul consilier Vîrban Titu: profesorul de biologie DUMITRU RĂDULESCU era fiu de 
învățător din Obârșia Nouă, născut la data de 27.01.1914, urmând clasele primare apoi liceul la 
Sighetul Marmației și facultatea la București. La Ioniță Asan a funcționat între 1946 pana la 
pensionarea sa în 1974 iar între anii 1948 – 1950 a fost directorul liceului. A fost foarte devotat 
activității didactice iar mulți dintre elevii săi au urmat facultăți de prestigiu și apoi au avut poziții 
importante în viață. A înființat prin mijloace proprii și cu mari eforturi laboratorul de biologie de la 
C.N. Ioniță Asan. Acest laborator este foarte bine utilat și a fost extrem de apreciat de numeroase 
personalități care au vizitat liceul. Laboratorul de biologie din cadrul Colegiului Ioniță Asan va purta 
numele domnului profesor DUMITRU RĂDULESCU. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: se spune că niciodată nu este prea târziu, 
să faci un lucru bun, însă era frumos și onorat consiliul local dacă această recunoaștere era făcută în 
momentul când trăia. Am înțeles că este o personalitate, nu îl cunosc pe domnul profesor, noi am 
îndreptat o nedreptate. Eu mă simt onorat să fac parte din aceeași categorie cu domnul profesor, 
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deținând acest titlu, sunt și cel care a inițiat noul regulament de acordare a titlului de cetățean de 
onoare iar în acest regulament se specifică că acești cetățeni care poartă cu mândrie acest titlu să fie 
capacitați chiar și în actul de transparență decizională. Noi acordăm acest titlu, îl punem într-un sertar 
și uităm. Deci invit consiliul local, invit executivul atunci când au activități să mai invite acești cetățeni 
de onoare, cei care sunt în viață, că sigur experiența lor și personalitatea dumnealor va aduce un plus 
valoare actelor la care participă. 

  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 109/20.06.2018 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în 

municipiul Caracal pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de 
salubritate este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: eu apreciez că la nivel teoretic este un lucru bun, pentru că nu s-a reușit cu o 
parte din populație să se încheie contract de salubrizare ceea ce nu este în regulă nici pentru bugetul 
local și nu este în regulă nici pentru cei care au încheiat contracte. Acest fapt creează lucruri neplăcute 
pentru că își scot gunoiul la porți sau îl duc în locații care nu sunt închise, noi sperăm ca prin această 
hotărâre să reglăm lucrurile. Ai o locuință în Caracal este normal să ai contract de salubrizare. 

Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: eu consider că regulamentul la acest proiect este foarte 
stufos, am citit și regulamentul de la Slatina și cred că ar trebui cât de curând revizuit. În primul rând 
eu nu sunt de acord ca cei care nu au contract să aibă avantaje în plus față de cei care au contract. Nu 
trebuie să te duci la fiecare să iei semnătură, nu știi dacă îl găsești acasă, pentru că gunoiul se ridică o 
zi pe săptămână pe o anumită stradă. Eu cred că acest lucru ar trebui eliminat și de asemenea sunt 
multe prevederi care după părerea mea sunt în plus, de accea cred că ar trebui revizuit cât de curând și 
simplicat acest regulament. 

Domnul consilier Pavel Cristian: tot legat de regulament sunt câteva chestiuni care blochează, 
de exemplu la persoanele fizice care nu au contract se spune că va primi o notificare care trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu cel puțin dovezile și constatările operatorului în legătură cu serviciile de 
salubrizare efectuate. Dar cel care nu are contract oricum nu v-a scoate gunoiul la poartă, în cartierul 
Protoseni îl duc în spatele grădinii. Dacă notificarea nu specifică și dovezile că i s-a ridicat nu poți să 
închei contractul, la art. 7 alin. 5 lit. c. Pentru persoanele juridice la art. 5 alin. 7 Taxa specială de 
salubrizare se datorează de utilizatorii prevăzuți la art. 3 lit. b) - c), lunar, în funcție de cantitatea de 
deșeuri generată. Volumul de deșeu generat de către aceste categorii de beneficiari va fi comunicat de 
către operatorul de salubrizare. Cum se va stabili? Sunt câteva lucruri care rămân blocate. Cum 
stabilești cantitatea? 

Domnul primar: la audiență a venit nea Ilie de pe str. Viilor și reclama faptul că este a doua 
oară când i se fură tomberonul din curte. El se întreba cum găsim o posibilitate de identificare a 
tomberoanelor?  

Domnul viceprimar: domnule secretar, pe viitor aș vrea ca pe lângă rapoartele de specialitate să 
fie trecuți pe regulament și cei care au lucrat la el. 

 Domnul secretar: pe regulament au lucrat cei care au lucrat și semnat pe rapoartele de 
specialitate. Obiectul acestui proiect, pe lângă faptul că este consecința aplicării unei hotărâri 
judecătorești, îl reprezintă acela de a determina pe beneficiarii serviciului de salubritate să încheie 
contracte, scopul acesta este, fie că sunt persoane fizice sau juridice ei trebuie să aibă raporturi 
contractuale cu operatorul. Nu văd de ce nu ar încheia aceste contracte. Va fi o problemă din punctul 
meu de vedere pentru că toți cei care nu au încheiat contracte nu au pubele. 

Domnul primar: putem găsi soluții.  
Domnul secretar: la art. 9 alin. 1 doresc să fac o modificare: Taxa specială de salubrizare se 

datorează lunar și se achită până în ultima zi a lunii următoare inclusiv și nu până la data de 30 ale 
lunii. 

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

 
 2.Proiect de hotărâre nr. 110/20.06.2018 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au 

acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal 
destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea 
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cererilor de acordare a locuinţelor 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, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 
 3.Proiect de hotărâre nr. 111/20.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si 
sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii 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 16 voturi pentru. 
 
 4.Proiect de hotărâre nr. 112/20.06.2018 referitor la amenajarea unui spațiu de reculegere în 

incinta Cimitirului nr. 1 Caracal este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: nu încercăm să protejăm pe nimeni, atâta timp cât există lucruri pe care noi le 
face în consiliul local pentru comunitate, nimeni nu poate să stea în fața acestor fapte. Este vorba de 
locul în triunghi lângă fântâna din Cimitirul nr. 1, lângă Capelă, sunt tot mai dese înmormântări cu cei 
care vin în capelă și nu au unde să stea, sunt două băncuțe dar este insuficient. Am considerat să dăm 
acelui loc o valoare mai mare în sensul că sunt oameni care vin la înmormântări sau parastase și este 
nevoie să stea pe o bancă. Este singurul loc unde mai putem face acest lucru, mai ales că este lângă 
biserică. De luni o să delegăm toate aceste lucruri către A.D.P.P., să refacem fântâna, dacă apa nu va fi 
bună de băut măcar oamenii să se poată răcori cu ea, să se ude florile. Am intrat puțin în conflict, am 
înțeles că părintele Iagăru a venit la dumneavoastră și spunea că primise aprobare să construiască de 
câțiva ani, nu a construit încă, pentru două locuri de veci. Eu spun că în fața interesului comunității nu 
poate să stea nimeni. O să îi dăm un loc de veci onorant părintelui, pe aleea principală. 

Doamna consilier Popescu Luminița: legat de cimitir, vă rog să ne comunicați dacă v-ați propus 
lucrări de reabilitare a aleilor secundare din cimitir? 

 Domnul primar: sigur, am început cu câteva alei, ne-am grăbit atunci să asfaltăm aleile 
principale când a fost și sărbătoare, după rectificarea din iulie mai punem bani pentru astfel de lucruri 
și continuăm. Au fost și perioade când cimitirul nu a fost foarte bine structurat și organizat și uneori 
sunt persoane care nu au acces direct la morminte, este o mare problemă, nu mai putem interveni 
acolo.  

 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
  
 5.Proiect de hotărâre nr. 113/20.06.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra 

unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe 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 16 voturi pentru. 
 
6.Proiect de hotărâre nr. 114/20.06.2018 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. 

Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 
7.Proiect de hotărâre nr. 115/20.06.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 594 din anexa la 

H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al 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 16 voturi pentru. 
  
8.Proiect de hotărâre nr. 116/20.06.2018 referitor la prelungirea duratei contractului de 

concesiune nr. 348/25.02.2003, având ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 26.00 mp ce 
aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20A, pe care este 
construit spaţiul comercial nr. 2 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 16 voturi pentru. 
 
9.Proiect de hotărâre nr. 117/20.06.2018 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 

44/30.03.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect 
concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, 
situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M 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 16 voturi pentru. 
 

10.Proiect de hotărâre nr. 118/20.06.2018 referitor la modificarea și completarea în mod 
corespunzător a prevederilor H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de 
îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim 
judeţean/interjudeţean, precum şi a denumirii acestora este prezentat de domnul consilier Bățăgui 
Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: noi am încercat, nu știu dacă am reușit, s-ar putea să mai suporte modificări 
până la sfârșitul anului acest lucru, pentru că s-a constatat că unele stații nu sunt puse foarte bine pe 
linia lor de traseu și încurcă uneori intersecții foarte circulate. Poate revenim și asupra prețului 
domnule secretar. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
 
11.Proiect de hotărâre nr. 119/20.06.2018 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare 

dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal este prezentat de 
domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 

Domnul primar: mi se par lucruri normale Centrul de Asistență Medico-Socială este o 
deconcentrată a Primăriei municipiului Caracal și a Consiliului local, este normal să existe acest 
contract de colaborare. S-a pus problema ca acest centru să facă diverse servicii cu alte instituții, ceea 
ce creșteau costurile, serviciile medicale, serviciile cu căldura, hrana sunt mult mai ieftine cu spitalul 
decât cu o firmă privată. Este normal să existe protocoale de colaborare. A venit Curtea de Conturi de 
atâtea ori și nu au găsit probleme. 

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

13.Proiect de hotărâre nr. 121/25.06.2018 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 16 voturi pentru. 
 
  14.Proiect de hotărâre nr. 122/25.06.2018 referitor la aprobarea subînchirierii suprafeței de 

27 mp ce face parte din spațiul comercial in suprafață totală de 56 mp, situat în incinta curții interioare 
a Spitalului Municipal Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: acest proiect nu s-a început bine în momentul în care s-a dat în folosință acest 
spațiu, este un spațiu destul de important pentru spital, asta înseamnă ca oamenii și lucrătorii din spital 
să nu mai iasă afară în general și să existe un magazin acolo. 

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

15.Proiect de hotărâre nr. 123/25.06.2018 referitor la suplimentarea numărului de posturi al 
Centrului municipal Creşe Caracal, înființarea în structura acestuia a Creșei nr. 2 Caracal și 
modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului municipal 
Creşe Caracal este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: termenul de recepție este în luna septembrie 2018, am convenit să avem o 
structura simplistă acolo pentru că sunt tot din cheltuiala noastră. 

Domnul viceprimar: la rectificarea care va avea loc în luna iulie să nu uităm dotările. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
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16.Proiect de hotărâre nr. 124/25.06.2018 referitor la aprobarea demarării procedurilor legale 

în vederea contractării unui împrumut bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de 
angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a 
fi finanțate din fonduri europene nerambursabile este prezentat de domnul consilier Ionescu Dan 
Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: trebuie să schimbăm modul de a gândi și atunci când avem siguranța că acești 
bani pot fi cheltuiți în anul respectiv trebuie să găsim soluții. Anul trecut am blocat niște bani pentru 
cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene. Eu consider că nu este bine să facem acest lucru și 
echipa care se ocupă de aceste proiecte, în toate țările unde se lucrează cu fonduri europene, pot să 
lucrezi cu o bancă pentru că dobânda nu este mare și îți iei sume atât cât ai nevoie decât să ții blocați 
60, 70 miliarde lei vechi. Nu poți dezvolta orașul. Dai banii celor care construiesc proiectele și apoi îi 
primești înapoi de la U.E., nu angrenezi U.A.T.-ul la o muncă extraordinară.  

Domnul consilier Chițu Gheorghe: abținerea a fost din partea mea pentru că atunci când a fost 
votat bugetul mi s-a părut unul generos, au fost bani mulți care au rămas de anul trecut și toată lumea 
cât a cerut atât s-a dat ori pentru aceste proiecte s-au cheltuit 5 milioane atunci dacă îmi aduc bine 
aminte. Foarte puțin față de ce vine acuma. 

Domnul viceprimar: noi am mai avut o discuție în comisii, bugetul la începutul anului are două 
componente, banii pentru dezvoltare și banii pentru funcționare. Banii pentru funcționare care ne 
permite funcționarea executivului și partea de dezvoltare care este formată din excedentul din anii 
trecuți a investițiilor care nu au fost duse la capăt. Prin acest proiect de hotărâre în momentul în care se 
va semna contractul cu banca care va fi câștigătoare pentru că va urma o licitație, noi ne vom lega cu 
banca doar cu cei 2% procentul de cofinanțare, atât, restul vin de la U.E.. Acum ne va da posibilitatea 
ca excedentul rămas din anii precedenți care nu a fost cheltuit, să îi folosim pentru investițiile din 
instituțiile unde sunteți profesori, investiții care vor fi aprobate de consiliul local în luna iulie când va 
fi rectificarea, cu justificări. 

 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: din proiectul de hotărâre vedem că 
titulatura este aprobarea demarării procedurii împrumutului, citind art. 1 scrie: contractarea unui 
împrumut, nu este în regulă, acum aprobăm sau nu demararea procedurilor urmând ca aprobarea 
contractului să facă obiectul altei hotărâri, noi nu cunoaștem termeni, nu cunoaștem indicatori? 

Domnul primar: sunt de acord cu ce spuneți, vom lua o hotărâre să mergem pe o bancă, cu 
siguranță va fi banca care ne va creea cea mai mare lejeritate pentru acest împrumut și atunci o să fiți 
contactați și câțiva dintre dumneavoastră, să fiți economiști, juriști, este un lucru care este spre binele 
primăriei. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: propun ca art. 1 să aibă următoarea 
sintagmă: aprobarea demarării procedurilor legale și nu aprobarea contractării, noi nu putem să 
aprobăm un credit la care nu știm cheltuielile. 

Doamna Pencu Cristina: în prima etapă urmează să conspectăm piața, să vedem ce găsim pe 
piață, apoi urmează să negociem în funcție de ce găsim pe piață și apoi vom contracta creditul. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: este obiectul altei hotărâri. 
Doamna Pencu Cristina: acest lucru va dura aproximativ 2 luni. 
Domnul viceprimar: noi nu facem nimic altceva decât să ne afiliem și noi ca celelalte 

municipii, orașe, comune care nu au posibilități de a se dezvolta și apelează la fonduri europene. Să nu 
uităm orașul Potcoava care nu are excedent, nu își permite susținerea cofinanțării la un proiect pe 
fonduri europene și este afiliată la acestea. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: propunerea mea este că într-o altă ședință 
de consiliu să aprobăm împrumutul. 

Domnul consilier Pavel Cristian: poate să ne spună care este gradul de îndatorare al U.A.T.-
ului? 

Doamna Pencu Cristina: o să vi-l transmit în ședința următoare. 
Domnul consilier Pavel Cristian: s-ar putea să nu ajungem la împrumut dacă acesta este mare. 
Doamna Pencu Cristina: împrumutul îl facem doar pe perioada de timp cuprinsă între plata 

efectivă a facturii pentru respectivul serviciu sau bun contractat și data la care primim banii de la U.E.  
Domnul viceprimar: dacă vă aduceți aminte, în vechiul mandat în anul 2015, am aprobat un 

proiect de hotărâre prin care Ministerul Finanțelor stingea toate arieratele primăriilor din țară. Practic, 
din 2015 până în 2018 nu putem să mai avem datorii. 
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Domnul secretar: având în vedere că împrumutul este pentru finanțarea unor proiecte europene, 

acest împrumut nu se ia în calcul la gradul de îndatorare. Vis-a-vis de obiecțiile domnului Ștefănescu 
pe structura proiectului, este necesar ca prin consiliu să aprobăm sau consiliu să stabilească care este în 
primul rând suma pentru care se încep negocierile. Putem revizui titlul, pentru că domnul primar este 
împuternicit să demareze aceste proceduri iar în proiect există un număr de 3 consilieri care vor face 
parte din comisia de analiză și selecție a unor oferte pentru un împrumut concret. Comisia nu se poate 
duce acolo decât cu un mandat special din partea consiliului vis-a-vis de valoarea, de întinderea acestui 
împrumut. Putem preciza în titlu: aprobarea demarării procedurilor legale și contractarea unui 
împrumut bancar în sumă de până la 60.000.000 lei. Fac parte din echipa de implementare a celor 4 
proiecte deja în derulare iar în comisie domnul Toma a precizat faptul că sunt șanse foarte mari să se 
înceapă procedurile și pentru Casa Hagiescu Miriște și venise cu ideea ca această sumă să acopere și 
acel proiect care va fi semnat, să nu mai fie nevoie de un alt împrumut. În ceea ce privește obiectul 
acestei hotărâri reprezintă chiar stabilirea cuantumului și a sumei concrete pentru că această comisie 
trebuie să se ducă cu mandat special din partea consiliului. Putem spune în titlu: aprobarea demarării 
procedurilor legale și contractarea unui împrumut bancar în sumă de până la 60.000.000 lei, celelalte 
articole ca structură sunt bine. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: era vorba de formă. 
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: propun ca din comisie să facă parte d-na Mușat 

Cornelia Mariana, dl Căldăraru Gheorghe Cristi și dl Ionescu Dan Valentin  
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: în Legea nr. 215/2001 scrie că atunci când 

este vorba de persoane trebuie vot secret. 
Supusă la vot, propunerea comisiei făcută de domnul Dimulescu, aceasta a fost aprobat cu 13 

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

pentru. 
 

    Se trecere la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi  
 
1.Proiect de hotărâre nr. 125/26.06.2018 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe 

A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe – Viorel este prezentat de domnul consilier 
Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: cu ceva timp în urmă am retras acest proiect de pe ordinea de zi pentru că mi 
s-a părut că nu sunt date concludente, am revenit asupra lui, consider că sunt îndreptățiți, mai ales că 
copilul acestora are 16, 17 ani, stau într-o garsonieră, copilul este mare, la vremea respectivă când i s-a 
dat acea garsonieră nu au fost libere apartamente deși era întreptățit să primească apartament. Copilul 
are și un handicap.  

  Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru. 
  
  17 .Informări, întrebări şi interpelări. 
 
 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: referitor la raportul de audit care a fost 

transmis pe mail și Decizia nr. 13 a Curții de Conturi, la pct. 4 am găsit neînregistrarea în evidența 
contabilă a unor drepturi de încasare reprezentând taxă autorizații de funcționare a barurilor, 
restaurantelor, etc. Inițial am crezut că este o problemă de interpretare a legii și nu s-a luat această taxă, 
însă citind până la final m-a surprins expresia introdusă de inspectorii curții de conturi care spun: ”dar 
nu în toate cazurile în care acești contribuabili desfășoară astfel de activități s-a solicitat plata taxei 
respective” și am înțeles că din cei 62 unii au plătit iar alții nu. Dacă nu plăteau toți consideram că este 
o interpretare greșită a legii și acordam circumstanțe atenuante funcționarilor care se ocupau de aceste 
autorizații, dar citind această expresie dar nu în toate cazurile, am înțeles că unora li s-a luat și altora 
nu li s-a luat. La raportul de audit la pagina 17 în ceea ce privește infrastructura de transport la pct. 2 
spune că s-au asfaltat trotuarele și s-au pus borduri pe mai multe străzi printre care și pe str. Andrei 
Șaguna unde eu locuiesc ori uitându-mă pe teren credeți-mă că nu este așa, nu avem asfalt pe trotuar. 
Dacă raportul de audit s-a făcut pe vorbe, e ok, dar nu cred așa ceva, dacă raportul s-a făcut pe 
documente și în documente apare str. Andrei Șaguna cu trotuare asfaltate ar trebui să aibă la bază un 
proces-verbal de recepție iar dacă există acest proces verbal de recepție iar nu este bine, s-a făcut pe 
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documente sau pe vizită pe teritoriu. Ca să nu mai ridic suspiciunea bănuiesc că procesul verbal de 
recepție este făcut în 2017 și ar fi și foarte grav dacă s-ar fi și plătit această lucrare, din moment ce 
apare în acte că este asfaltat în 2017.  

Domnul primar: am trimis oficial hârtie de terminare a lucrărilor către firma care ne-a făcut 
aceste lucrări, nu am vrut să pierdem banii pentru aceste lucrări. Ne interesăm și vă spunem, ei trebuie 
să își termine lucrările care le-au contractat. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: acum un an discutam și atrăgeam atenția în 
consiliul local față de modul defectuos în care această firmă execută lucrări pe această stradă. Nu 
vorbeam de alte străzi însă pe această stradă mergeam zilnic și vedeam. Nu am văzut niciodată un 
diriginte de șantier, nu am văzut niciodată și vă asigur că nu a venit pentru că am mai vorbit și cu alte 
persoane care monitorizau, laboratorul să testeze modul de compactare al straturilor succesive și ca 
dovadă nu au fost niciodată și că lucrările nu s-au făcut în acest moment avem o spărtură în stradă, la 
10 luni de zile de la execuție, are și domnul viceprimar pe facebook o fotografie trimisă de un locatar 
al acestei străzi. Nu este posibil ca la 10 luni de la executarea unei lucrări să avem deja crater pe stradă. 
Nu vorbim de garanție, pe noi ne interesează că deja apare disconfortul. 

Domnul primar: în general aceste firme au prostul obicei să nu compacteze bine terenul, iar în 
perioadele călduroase se lasă și sigur că apare fisura, este o problemă în general a firmelor, de acceea l-
am trimis pe domnul Cernat la aceste lucrări destul de des. Nu au toleranța noastră în ceea ce privește 
aceste lucruri, drep dovadă a lucrurilor prost făcute este Aleea Teilor, într-adevăr a fost o perioadă în 
care au trecut tirurile însă dacă era bine făcută nu se întâmpla acest lucru. 
 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  
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 


