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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL AL 
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 17.07.2018 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului 
Caracal 

 
 Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut 

prezenţa, arătând că sunt prezenţi 11 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Conform prevederile 
art. 39  alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 132/13.07.2018 în baza Dispoziţiei nr. 
605/13.07.2018.  
 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Pavel Cristian Constantin, 
propunerea fiind aprobată în unanimitate.  

 Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.  
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 

       Se trece la discutarea ordinei de zi. 
  

1.Proiect de hotărâre nr. 131/13.07.2018 referitor la transformarea și mutarea unor posturi 
prevăzute cu funcții publice vacante în  statul de funcții al Primăriei municipiului Caracal și 
modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017 referitoare la 
aprobarea numărului maxim de posturi, a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii 
organizatorice și statului de funcții ale Primăriei municipiului Caracal este prezentat de domnul 
consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: nu am fi făcut acest lucru dacă nu era o urgență, de la începutul mandatului 
ne-am axat pe multe proiecte pe fonduri europene, iar echipa care este acum la integrare nu poate 
duce la capăt toate aceste proiecte pentru că sunt multe. 

Domnul președinte de ședință: aș vrea să întreb dacă nu sunt afectate celelalte 
compartimente de unde sunt luate posturile? Sau dacă am fi externalizat serviciul? 

Domnul primar: din experiența mea de la spital este bine să îți faci treaba cu oamenii tăi 
pentru că în momentul în care externalizezi se întâmplă să nu mai poată fi continuat, riscul este 
foarte mare. În momentul în care nu duci treaba până la capăt riști să dai banii înapoi. Mai bine ne 
facem treaba cu oamenii noștri, devin profesioniști cu timpul și îi ai aici pentru că nu se va termina 
curând cu aceste proiecte europene.  

Domnul Toma Octavian Dănuț: face câteva precizări legate de externalizarea acestor servicii 
pe proiecte finanțate din fonduri europene.  

Domnul primar: aș vrea să transmit un mesaj pentru cei care ne ascultă, pentru caracaleni în 
general, noi am tot vorbit de aceste proiecte pe care le avem pe fonduri europene, sunt proiecte 
extraordinar de frumoase, avem 131 de case de patrimoniu, vrem ca orașul nostru să se dezvolte 
frumos, dar pentru acest lucru un proiect dus la capăt de când îl câștigăm și până la finalizare 
durează ani de zile, asta este procedura. Este o procedură de achiziție destul de anevoioasă pe care 
nu o reglăm noi ci prin lege, apoi constructorul cere o marjă de siguranță că duce la capăt lucrarea, 
de aceea nu se vede imediat. Este o procedură destul de anevoioasă. 

Domnul președinte de ședință: legal este pentru că altfel nu făceam propunerea, am văzut că 
multe U.A.T.-uri au făcut acest lucru. Ideea mi-a venit chiar din referatele expuse unde anumite 
departamente spun că anumite posturi care li se iau îi vor deregla puțin, în același timp știu că au 
început recrutări la serviciul respectiv și să ni se spună dacă s-au găsit specialiști pentru că există 
riscul să nu găsești specialiști în domeniu, de aceea am spus, dacă nu ar fi o soluție. 
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Domnul Toma Octavian Dănuț: Legea nr. 153/2017 permite angajarea de personal numai pe 
perioada de implementare a proiectelor și aici sunt riscuri. Ceea ce spuneți dumneavoastră poate 
sunt la comune, U.A.T.-urile mari nu fac așa ceva. 

Domnul primar: am fost la doamna Boghianu la Craiova, este directoarea generală a A.D.R. 
SUD – VEST OLTENIA și a spus că ne felicită pentru că aveți o echipă de implementare foarte 
bună însă vă sfătuiesc să o dublați sau să o triplați. Eu nu am înțeles la început și am întrebat-o cine 
plătește iar dânsa mi-a spus că însăși aceste proiecte se regăsesc în plata lor și mi-a dat exemplul 
Craiovei care a dezvoltat câteva proiecte dar pe bugetul local. Noi mizăm pe aceste proiecte pe 
fonduri europene pentru că este mică cofinanțarea numai că durează. Oamenii care vor lucra pe 
aceste proiecte vor lucra și la achiziții și la contabilitate, la juridic, sunt proiecte complexe. 

 Domnul viceprimar: faptul că în acest moment la Serviciul Strategii de dezvoltare sunt 
angajați 4 oameni, noi ne-am propus ca pe viitor toate proiectele care se vor deschide spre a fi 
finanțate de U.E. să le atingem și noi prin depunere de proiecte. În acest moment cei 4 oameni sunt 
insuficienți chiar dacă am externaliza sau nu serviciul sunt insuficienți, pentru că dacă mâine 
începem să implementăm un proiect acești 4 oameni pe lângă faptul că trebuie să depună zilnic 
clarificări la A.D.R. OLTENIA în același timp trebuie să scrie și proiecte. Trebuie să fie atenți la 
măsurile care se deschid, să citească foarte bine Ghidul solicitantului, să găsim firma care va face 
proiectul și sunt chiar insuficienți. Pe viitor o să mai venim cu un proiect de hotărâre de modificare 
a organigramei ca acest serviciu să devină o direcție. 

Domnul primar: nu ajungeam să avem astăzi această ședință extraordinară dacă realizam 
mai înainte acest lucru și era mai bine ca să nu avem o schemă largă de personal. Inițial am vrut să 
dăm o dispoziție cu delegare de atribuții dar nu se poate face asta. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 voturi pentru. 
 

Domnul consilier Prună Toma: profit de faptul că este o ședință mai scurtă și vreau să fac o 
propunere pentru a iniția un proiect de hotărâre pentru premierea elevilor olimpici participanți la 
etapa națională faza finală pe țară, de la liceele și școlile din municipiul Caracal și a sportivilor 
participanți la olimpiadele O.N.S.S. -ului, avem anul acesta echipa de minihandbal a Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Caracal care este campioană națională. Campionatul s-a desfășurat în Covasna, a 
ieșit pe locul 1 și este păcat ca acești elevi să nu beneficieze din cei până în 5% alocați sportului, să 
îi premiem pe acești elevi. De asemenea echipa de rugby a Școlii Gimnaziale Gheorghe Magheru 
Caracal s-a clasat pe locul 5 la etapa finală pe țară. Este mențiune pe țară, este un rezultat deosebit, 
elevii olimpici de la celelalte licee și școli, pe diferite discipline, participanți la etapele finale pe țară 
aș vrea să fie premiați. 

Domnul primar: sunt de acord cu dumneavoastră iar pentru ședința ordinară avem 
rectificarea de buget și am luat în calcul acest lucru. Oamenii trebuie să știe că primăria plătește în 
fiecare lună 25.000 ron la Centrul de Excelență. Noi vorbim numai pe partea de învățământ pentru 
că au fost voci care au spus că ce dăm pentru elevi? Pentru ca un elev să aibă o cultură generală, să 
își diversifice cunoștințele și să se pregătească pentru viitorul lui, investești în învățătura lui. 

Domnul consilier Prună Toma: știu că există Centrul de Excelență la Liceul Teoretic Mihai 
Viteazul dar ar trebui urmărită activitatea acestui centru pe discipline de învățământ, activitatea 
profesorilor care primesc aceste sume de bani și să se regăsească în rezultatele elevilor la 
olimpiadele naționale sau internaționale pentru că dacă noi avem elevi care vin la Centrul de 
Excelență și iau profesorii bani și noi nu avem elevi la etapa națională, nu am făcut nimic.  

 Domnul primar: am desemnat-o pe doamna Administrator Public Pencu Cristina să facă o 
evaluare în acest sens, este deja una făcută, o să avem o întâlnire cu doamna directoare Ciulavu. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Pavel 
Cristian Constantin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 

 
   PAVEL CRISTIAN CONSTANTIN                  RĂDESCU VIOREL EMIL 
  


