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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL   

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 31.01.2020 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. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 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. 4516/27.01.2020 în baza Dispoziţiei nr. 59/27.01.2020. 

 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Cernat Costin Șerban propunerea fiind 
aprobată în unanimitate.  

Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
23.12.2019, acesta fiind votat în unanimitate. 

Preşedintele de şedinţă  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi care a fost completată și modificată. 
Domnul primar: retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 13/22.01.2020 referitor la 

majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație” din Primăria municipiului Caracal și serviciile publice subordonate 
Consiliului Local al municipiului Caracal, deoarece momentan nu este adoptat bugetul de venituri și 
cheltuieli.   

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
Domnul Băloi Dănuț: sunt reprezentantul Sindicatului Libertis, iar vis-a-vis de salariile noastre 

s-a tot discutat și se tot discută în oraș, sunt anumite legende care circulă. Vreau să punctăm strict ce s-
a întâmplat cu salariile noastre, în anul 2017 a apărut Legea nr. 153 a salarizării unice și atunci s-au 
stabilit salariile noastre, salariile noastre s-au stabilit prin coeficienți raportați la salariul minim în 
plată. Salariul minim în plată la momentul acela era de 1450 lei. A mai fost o corectură la sfârșitul 
anului 2017, în decembrie, când contribuțiile de la angajator au trecut către angajat și atunci s-a făcut o 
corecție și s-a actualizat cu salariul minim în plată de 1900 lei pentru că atât era salariul de la 1 
ianuarie 2018, din acel moment nu au mai fost indexate sau actualizate salariile noastre și știți foarte 
bine că salariile noastre, celor care lucrăm în Aparatul de Specialitate al Primarului, trebuie votate de 
Consiliul local al municipiului Caracal. Nu beneficiem de sporuri, de niciun fel de sporuri, noi suntem 
în acest moment raportați la 1 ianuarie 2018. Noi am solicitat o actualizare a salariilor noastre pentru 
că așa cum știți salariul minim este stabilit în funcție de coșul minim zilnic în funcție de tot ceea ce 
înseamnă cheltuieli, actualizarea de salariu nu înseamnă că în buzunarul nostru ca și al celorlalți cărora 
li s-au mărit salariile rămâne în buzunarul lor sau diferența asta de salariu, nu, diferența de salariu se 
duce pe servicii, pe cumpărături, știm foarte bine cu toții că au crescut prețurile, au crescut serviciile, a 
crescut tot ceea ce înseamnă cheltuială zilnică și ce înseamnă coșul minim. De aceea guvernele noastre 
au stabilit acel salariu minim pe care trebuie să îl actualizeze în fiecare an. În acest moment noi suntem 
cu salariile raportate la 1900 lei, salariul minim din ianuarie 2018 iar acum salariul minim în ianuarie 
2020 este de 2230 lei, deci este o diferență de 22%, destul de mare, nu este o creștere salarială ci este o 
actualizare a salariilor. Vis-a-vis de alte primării dacă vreți să ne raportăm acolo salariile sunt mult mai 
mari, putem da exemple, putem verifica pe internet pentru că sunt transparente. 

  Domnul primar: oamenii trebuie să știe pentru că în aceleași câteva ziare s-au scris lucruri 
neadevărate în sensul că o femeie de serviciu are salariul 3600 – 3800 lei, complet neadevărat, doamna 
Lungu ne spune mai exact salariul brut. Mie îmi pare rău că nu există o lege a presei pentru că în 
momentul în care dai o informație care nu este adevărată, să se întâmple ceva, așa fiecare poate să 
spună orice despre oricine. Este o demagogie, probabil că se apropie alegerile locale, eu sper să avem 
întelepciune și fac apel către dumneavoastră, nu contează partidul politic, să nu folosim aceste lucruri 
politic, s-au tot scris unele lucruri în ultimele zile. Sunt oameni în orașul nostru mai ales privații care 
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probabil consideră că au anumite drepturi sau ranguri care nu înțeleg cum funcționează o administrație 
locală și își dau cu părerea despre oamenii din administrația locală, eu îmi susțin colegii, cu ei am 
reușit în acești câțiva ani să fac lucruri pe care eu le consider importante în oraș chiar dacă puteau fi 
făcute mai multe dar cel puțin am pus cărămizi pentru mandatele viitoare al oricărui primar care va 
veni aici. Nu a existat direcție sau compartiment de patrimoniu și le-am făcut, nu au existat cărți 
funciare și le-am făcut, nu a existat o evaluare a patrimoniului și l-am făcut, sunt lucruri care nu se văd 
dar oamenii care lucrează în primărie știu și au lucrat luni la aceste lucruri. Evaluarea acestor terenuri 
costă foarte mult și am încercat să împărțim banii și pentru cultură, pentru funcționare, să avem și 
pentru investiții. Am mers treptat cu aceste lucruri, cine crede că peste noapte se pot face lucruri să știți 
că nu este adevărat, eu susțin oamenii din primărie, alături de ei a fost un progres în mandatul acesta. 

 Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: referitor la ce a spus domnul ing. Băloi, 
reprezentantul Sindicatului Libertis, este ok, eu m-am uitat pe comunicatul privind transparența 
veniturilor salariale postat pe site-ul primăriei în septembrie 2019, făcând niște împărțiri constat că la 
momentul acesta ecartul sau raportul dintre cel mai mic venit și cel mai mare venit din Primăria 
Caracal este de 1 la 8,4. V-ați gândit domnule reprezentant al sindicatului că aplicând această mărire 
acest ecart ajunge la 10? Eu mă așteptam și aș fi vrut ca dumneavoastră ca reprezentant al sindicatului 
să studiați și să veniți cu o propunere sau să vă treziți pentru viitor să veniți cu o propunere pentru 
ecart, ecartul acesta să se micșoreze, nu să se mărească? 

Doamna Lungu Ionela Veronica – șef Serviciul Management Resurse Umane, Arhive: probabil 
dumneavoastră ați făcut o comparație între funcții din categorii ocupaționale diferite, în comunicat sunt 
toate salariile din instituție respectiv atât familia ocupațională administrație pentru care am venit cu 
propunere de proiect de majorare a salariilor actuale cât și celelalte categorii profesionale respectiv 
asistență socială, sănătate și cultură. Cu siguranță v-ați raportat la salariul unui medic care în momentul 
de față este la nivelul anului 2022.  

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: este ceea ce ați semnat dumneavoastră. 
Doamna Lungu Ionela Veronica – șef Serviciul Management Resurse Umane, Arhive: probabil 

că ați comparat salariul unui asistent personal debutant cu salariul primarului? 
Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: ce trebuia să compar? 
Doamna Lungu Ionela Veronica – șef Serviciul Management Resurse Umane, Arhive: salariile 

din cadrul aceleași familii, grupe ocupaționale, respectiv, dacă ne referim la familia ocupațională 
administrație să comparați cel mai mic salariu al funcției publice, un referent debutant cu salariul cel 
mai mare al unei funcții publice, salariul secretarului și atunci ați fi văzut că salariul este de 1 la 4. 
Discutăm de familii ocupaționale diferite care au prevederi legale diferite. Dacă pentru administrație 
nu s-a făcut niciun fel de majorare salarială din 2018 până în prezent pentru celelalte categorii 
profesionale s-au făcut majorări salariale în 2019 și chiar și acum în 2020. În 2019 s-a acordat o 
majorare salarială egală cu diferența de ¼ din grila aferentă anului 2022 și salariul în plată în anul 
2018. 

Domnul primar: nu am făcut o precizare, vă rog să mă iertați, la această majorare salariul 
primarului și viceprimarului nu intrau în această categorie. 

Domnul consilier Ștefănescu Smarandache Niculae: dacă dumneavoastră respectați fișa 
postului și ați fi fost în ședințele de comisie, când trebuia să fiți, era obligatoriu, noi care am avut 
nelămuriri și am pus foarte multe întrebări, poate eram mai lămuriți, de vină nu suntem noi că nu am 
fost lămuriți ci de vină sunt cei care au venit cu proiectul și nu au putut să ne lămurească. 

Doamna Lungu Ionela Veronica – șef Serviciul Management Resurse Umane, Arhive: am fost 
în concediu medical. 

Domnul primar: și voit s-a scris în ziar niște aberații, eu înțeleg că orice informație trebuie dată 
presei, de acord dar să scrii aberații, eu o văd voită.  

Domnul consilier Bățăgui Răzvan Costel: o singură întrebare am, s-a vorbit de ecart, de 
procente, dar nu s-a vorbit de cifre, de sume, să vedem care sunt sumele, care este impactul bugetar pe 
anul acesta? 

Domnul primar: proiectul l-am retras, o să vorbim la vremea respectivă.  
Domnul președinte de ședință: vă asigur că o să analizăm solicitarea dumneavoastră cu maximă 

celeritate și trebuie să luăm o astfel de hotărâre dar într-un cadru legal și serios, de a avea mai multe 
informații ca să știm în cunoștință de cauză ce decizie vom lua, este problema dumneavoastră, este și 
problema noastră, sunteți cetățenii municipiului Caracal și cu toții trebuie să avem în vedere ca 
lucrurile să meargă bine, trebuie cu toții ca să crească și să sporească încasările și veniturile 



 - 3 - 

municipiului Caracal și atunci toate lucrurile poate că se vor regla din mers dar încă o dată subliniez, 
problema dumneavoastră este și problema noastră și vom analiza cu celeritate și vom găsi soluția cea 
mai bună. 

Domnul primar: s-a folosit mult în ultimul timp prin articole din presă serios și neserios, ce 
înseamnă serios și neserios? Eu spun că conduc o instituție cu profesioniști, cu oameni care își fac 
treaba foarte bine și nu aș vrea să se lanseze această afirmație către instituția primăriei că aici nu ar fi 
lucruri serioase, mereu au fost lucruri transparente, cine își permite să spună că nu sunt lucruri serioase 
aici vreau să vină și cu dovezi nu doar niște afirmații de la niște oameni poleiți care cred că le știu pe 
toate, așa mi se pare normal.  

  
1.Proiect de hotărâre nr. 07/22.01.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al 

U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2019 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. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 08/22.01.2020 referitor la repartizarea excedentului realizat în anii 
anteriori pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul 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. 09/22.01.2020 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar 
din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul 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. 
 

4.Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2020 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele 
realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri 
ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2020 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. 
 

5.Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2020 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor 
H.C.L. Caracal nr. 08/31.01.2018 privind darea în folosinţă gratuită a imobilului Punct Termic situat în 
Caracal, Intrarea Libertăţii, nr. 1, către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L., societate de drept 
public şi de interes local este prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit 
aviz favorabil în comisia de specialitate.  

Domnul primar: se lucrează de un an de zile poate și mai mult dacă luăm în considerare cărțile 
funciare și evaluarea domeniului public, despre asta vorbim pentru că nu a existat la începutul 
mandatului meu această Direcție de Patrimoniu și atunci nu se știa cu siguranță ce are orașul acesta în 
proprietate. Sunt 11 puncte termice care se află în toate cartierele și eu sper ca în primăvară să reușim 
să le putem concesiona sau să le redăm ca utilitate publică și să demontăm acele țevi termice. Nu s-a 
putut face mai repede, a fost una din prioritățile mele în acest mandat dar nu am putut să facem pentru 
că odată ce nu am avut patrimoniu, nu au fost evaluate, este un proces lung. Asta trebuie să înțeleagă 
cei care cred că după o zi pe alta se fac treburile, poate în privat, dar la stat nu poți face așa, de două ori 
pe an vine Curtea de Conturi și e bine că vine pentru că în felul acesta nici nu ne lasă să greșim, este un 
proces îndelungat și sper să reușim.  

Domnul secretar: referitor la punctele termice, vă informez că s-a terminat efectuarea cărților 
funciare și evaluarea lor, însă va trebui avizul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, din păcate Codul Administrativ a îngreunat munca la tot ce înseamnă modificări aduse 
patrimoniului public, altfel hotărârile de consiliu sunt lovite de nulitate, iar acesta este obligat ca în 
termen de 60 de zile să dea avizul pe aceste proiecte de modificare. Așa și cu punctele termice, noi 
demarăm procedura săptămâna viitoare dar va trebui să așteptăm 60 de zile până vine avizul 
ministerului.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 
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6.Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2020 referitor la aprobarea listei de repartizare a 12 

locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de 
închiriere în municipiul Caracal, în anul 2020 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. 
 

8.Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local 
al municipiului Caracal în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie 
publică, organizată de Spitalul Municipal Caracal în vederea atribuirii contractului de închiriere a 
suprafeței totale de 27,00 mp pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă este 
prezentat de domnul consilier Vîrban Titu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.  

Domnul viceprimar: propun ca din comisie să facă parte doamna Popescu Raluca Mihaela – șef 
Serviciul Juridic Contencios, Autoritate Tutelară și domnul Jianu Silvestru – șef Serviciul Buget 
Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal.  

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

9.Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2020 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar 
de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul 
social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru anul 2020 este prezentat de domnul 
consilier Dimulescu Virgiliu Dan 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. 
 

10.Proiect de hotărâre nr. 16/22.01.2020 referitor la calendarul principalelor manifestări 
cultural artistice în anul 2020 este prezentat de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan 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. 
 

11.Proiect de hotărâre nr. 17/22.01.2020 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2020 – 2021 este prezentat 
de domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan 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. 
 

12.Proiect de hotărâre nr. 18/22.01.2020 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 
5 al Anexei la H.C.L. nr. 116/30.08.2019 privind 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 2019 – 2020 este prezentat de domnul 
consilier Dimulescu Virgiliu Dan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.  

Doamna consilier Popescu Luminița: propun pe doamna Bojin Luminița.  
 Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 

 
13.Proiect de hotărâre nr. 19/22.01.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 3 din 

H.C.L. nr. 191/23.12.2019 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea 
Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti Publice 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. 
 

14.Proiect de hotărâre nr. 20/22.01.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra 
unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea beneficiarilor este prezentat de 
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domnul consilier Cernat Costin Șerban care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.   

Domnul viceprimar: am de făcut o observație la acest proiect, ieri la audiențe a venit un domn 
care a avut acum câțiva ani un teren la Legea nr. 15/2003, nu a reușit în termen de un an să înceapă 
construcția și i s-a luat terenul. El a plătit impozit pe acea perioadă dar acum anexele de la datorie sunt 
mai mari decât ce avea de plătit. Pentru viitor aș dori ca cei cărora li se acordă terenuri să li se ceară un 
certificat de bonitate financiară pentru că atât timp cât tu nu ai niciun venit ce rost are, pentru că nu 
este prima dată când se renunță la aceste terenuri. O parte cărora li s-a dat terenuri au renunțat. 

Domnul primar: eu cred că este o greșeală, totuși s-au dat terenuri acolo unde nu este apă, canal 
și asta se știe dar neavând energie electrică asta este o mare problemă. Tot legea spune că timp de un 
an de zile trebuie să demonstreze că au construit ceva, cum să începi să construiești fără să te racordezi 
la curentul electric.  

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

15.Proiect de hotărâre nr. 21/22.01.2019 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 
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 18 voturi pentru. 
 

Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe completarea ordinei de zi: 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 22/28.01.2020 referitor la prorogarea termenelor prevăzute în H.C.L. 

nr. 198/23.12.2019 privind desființarea Serviciului social “Cantina Socială 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 18 voturi pentru. 
 

16 .Informări, întrebări şi interpelări. 
 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Cernat 
Costin Șerban declară închise lucrările şedinţei ordinare. 

 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
   CERNAT COSTIN ȘERBAN                                         RĂDESCU VIOREL EMIL  
 
 
 
 
 
 
 
 


