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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                  Nr. 61/13.04.2021 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 13.04.2021 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local 
al Municipiului Caracal 

 
 

 Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care 
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși.
 Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al 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. 22157/12.04.2021 în baza Dispoziţiei nr. 
307/12.04.2021. 

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 17 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotarâre nr. 59/12.04.2021 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al U.A.T. municipiul Caracal și aprobarea programului de investiții pe anul 
2021 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. 

Domnul Ionescu Adrian Nicolae prezintă proiectul de hotărâre: 
 - Bugetul local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal pe anul 2021 este 
structurat astfel: 
        Total venituri  Buget  Local                                                                 100.356 mii lei 
       din care : 

- Impozite si taxe pe proprietate                                                               9.120 mii lei 
- Impozite si taxe locale pe bunuri si servicii                                           2.511 mii lei 
- Sume defalcate din T.V.A.  pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul municipiului  (11.02.02)                                             16.041 mii lei 
          -  Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea                                           496 mii lei 
 bugetelor locale (11.02.06)                                                              
 - Venituri nefiscale                                                                                     2.393 mii lei 
 - Cote defalcate din impozitul pe venit  (04.02.01)                                  25.350 mii lei         
pentru echilibrarea bugetelor locale           
       - Cote defalcate din impozitul pe venit  (04.02.04)                                            115 mii lei                        
pentru echilibrarea bugetelor locale 
        - Sume repartziate din cfondul la dispozitia CJ  (04.02.05)                           1.000 mii lei                                  
           
        -  Subventii                                                                                                  14.055 mii lei 
        - Sume primite de la UE                                                                              29.275 mii lei 
 
 Bugetul de Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal pe anul 2021 este structurat astfel: 
 Total cheltuieli Buget local                                                                  110.462 mii lei 
       din care : 

- Cheltuieli de personal:                                                                       22.260 mii lei 
- Bunuri și servicii                                                                                30.910 mii lei 
- Dobânzi                                                                                                   185 mii lei  



 - 2 - 

- Fond de rezervă                                                                                       300 mii lei 
- Transferuri intre unitati ale admnistratiei publice:                               2.254 mii lei 
- Asistenta socială:                                                                                  6.602 mii lei 
- Alte cheltuieli – burse sociale si despagubiri civile                             1.559 mii lei 
- Rambursări de credite                                                                             480 mii lei 
- Cheltuieli de capital                                                                           10.165 mii lei 
- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile                 35.747 mii lei 

 
         2.   Bugetul de venituri și cheltuieli – al activitatilor si institutiilor finantate din venituri proprii 

și subvenții al U.A.T. Municipiul Caracal pe anul 2021 este structurat astfel: 
 
 Total venituri  Buget  venituri proprii și subvenții                      129.206 mii lei 
       din care : 

- Venituri proprii                                                                               121.894 mii lei  
- Subvenții                                                                                             7.300 mii lei 
- Donatii si sponsorizări                                                                             12 mii lei 

 
 Bugetul de Cheltuieli al activitatilor si institutiilor finantate din venituri proprii și subvenții  din 
cadrul U.A.T. Municipiul Caracal pe anul 2021 este structurat astfel: 
 Total cheltuieli Buget venituri proprii și subvenții                         129.378 mii lei 
       din care : 

- Cheltuieli de personal:                                                                     101.603 mii lei 
- Bunuri si servicii                                                                               22.110 mii lei 
- Alte cheltuieli – burse                                                                            500 mii lei                                                     
- Cheltuieli de capital                                                                            5.165 mii lei 

 
         3.   Bugetul de credite al U.A.T. Municipiul Caracal pe anul 2021 este structurat astfel: 
 

- Trageri din credit               10 mii lei 
- Utilizari credit pentru proiecte din fonduri externe nerambursabile       10 mii lei 

Domnul consilier Vîrdol Daniel: aș vrea să întreb la capitolul centralizatorul obiective de 
investiții pe anul 2021, la pct. 49 – prelungire str. Cuza Vodă? Dacă se poate explica ce înseamnă acest 
lucru, această prelungire, de unde și până unde?  

Domnul primar: este vorba doar despre D.A.L.I., str. Cuza Vodă începe de la cartierul 
Protoseni, parc și continuă pe lângă Teatrul Național, Hotel Edinburg și C.E.C.. Vă imaginați că acea 
stradă trece prin fața Casei Armatei, așa cum a fost ea odată, pentru că atunci când vor începe lucrările 
de canal și apă, va fi mare aglomerație în zonă, cu atât mai mult strada aceasta s-ar impune. Din păcate 
pentru noi nu știm dacă putem să o finalizăm în acest an sau să o facem în anul acesta dar măcar 
D.A.L.I.-ul să-l facem.  

Domnul consilier Vîrdol Daniel: v-am pus această întrebare deoarece consider că trebuia 
consultat Ministerul Apărării, prin administratorul Casei Armatei, comandantul Bazei 99 Deveselu.  

 Domnul primar: aveți dreptate, am luat în calcul și acest lucru dar aici este vorba de D.A.L.I., 
adică proiectare, înainte de a face acest demers. Se are în vedere și acel monument pe care l-ați propus 
cu avionul și eu zic că va merge foarte bine.  

Domnul consilier Vîrdol Daniel: acel monument va fi pe spațiul verde însă de la spațiul verde 
încă o bucată de teren aparțin Ministerului Apărării ...... , nu putem face investiții pe un teren care nu 
ne aparține. 

Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: am văzut în același centralizator că sunt prevăzuți niște 
bani pentru reabilitare parcări trotuare și alei pietonale dar este specificat doar Intr. Buzești, ce se 
întâmplă cu restul zonelor, mă refer la ce a rămas în cartierul H.C.C., două, trei parcări care au rămas 
distruse și nu sunt prinse deloc. Este vorba de punctul 41 care este singura variantă unde am văzut scris 
parcări, în rest nu se specifică niciunde că am mai reabilita vreo parcare.  

 Domnul primar: aici vorbim de zona Buzești pentru că acel proiect a fost făcut pe bani de la 
stat, s-a făcut tot cartierul, nu s-a terminat încă, recepția nu este încă făcută și pentru că mai există încă 
bani în bugetul proiectului respectiv, cu surplusul acesta am asfaltat str. Anton Pann, vom face acel 
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sens giratoriu din fața fostei autogări și parcare vorbim de acele locuri unde au fost depozitate acele 
gunoaie către linia de cale ferată, către gară, unde era pasarela. În zona aceea se va dărâma betonul 
acela până la construcția propriu-zisă a pasarelei și în zona respectivă se asfaltează și devine zonă de 
autogară pentru microbuzele și autobuzele care deservesc zona industrială respectivă.  

Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: eu mă refeream la faptul că nu am prins în buget și 
reabilitarea celorlalte parcări care au rămas nereabilitate în H.C.C..  

Domnul primar: vor fi făcute. 
Domnul consilier Pavel Cristian-Constantin: în lista de investiții nu am regăsit și cele două 

puncte pe care le-am discutat la invitația dumneavoastră, adăpostul de câini și un teren de baschet pe 
terenul din parc unde era tenisul înainte. 

Domnul primar: încheind acel protocol de colaborare cu U.A.T. Municipiul Slatina, am zis să 
vedem cum decurge acest protocol, după care la rectificarea din iunie dacă va fi cazul putem să 
prindem acel adăpost. În particular pot să spun că încercam să facem cu banii Consiliului Județean și 
să devină un adăpost județean. Deocamdată ne bazăm pe acest contract care este eficient. Referitor la 
terenul de baschet, așa este, numai că între timp am reușit să conving o firmă privată să facă acest teren 
iar noi va trebui să refacem doar împrejurimile. Investiția se va face prin sponsorizare. Dacă firma va 
veni mai repede, cu puțin noroc putem să o facem până în 15 mai.  

Domnul consilier Alexe Costică: tot la lista de investiții aș avea câteva întrebări, la punctul 16, 
care este acest imobil?  

Domnul primar: toată lumea știe că există un imobil care a aparținut șantierului pe vremuri, 
erau birouri acolo, la anvelope, era un șantier care aparținea de Turnu Severin și ei ne-au predat nouă 
în urmă cu ceva ani. S-a încercat și chiar s-a făcut oarece investiție acolo în mandatul trecut dar nu s-au 
obținut avizele iar modul în care a fost făcută acea compartimentare nu este tocmai ok, există o singură 
baie pe tot palierul și nimeni nu vrea să stea acolo iar noi am prins la acest punct o recompartimentare 
pentru că avem cerințe sociale extraordinar de multe și atunci vrem ca această clădire să fie 
funcțională.  

Domnul consilier Alexe Costică: iar la numărul 23 este pentru aceleași locuințe sau este pentru 
altceva? 

Domnul primar: am obținut aprobare pentru a face un bloc de locuințe sociale acolo unde este 
A.N.L. -ul din H.C.C.. Știți că dumneavoastră ați aprobat extinderea cu 7000 metri, luați de la 
Consiliul Județean iar noi pe acel teren vrem să luăm aprobare pentru construirea a două blocuri 
sociale. Deocamdată am obținut aprobare pentru un bloc social.   

Domnul consilier Alexe Costică: mai concret, terenul Consiliului Județean este în curtea 
D.G.A.S.P.C.-ului sau în exterior? 

Domnul primar: terenul pe care l-am luat, este vorba de curtea actuală a A.N.L.-ului plus în 
spatele D.G.A.S.P.C.-ului.  

 Domnul consilier Alexe Costică: la punctul 43, dacă se mai ia în calcul amplasarea avionului? 
Domnul primar: nu, se va amplasa în fața Casei Armatei. 
Domnul consilier Alexe Costică: la punctul 48, unde este locația aceasta? 
 Domnul primar: știți bine că Str. Vornicu Ureche vine pe 4 benzi până la Bld. Antonius 

Caracalla, după aceea se îngustează. Propunerea mai veche pe care am vrea să o reluăm este ca acea 
stradă de la A.N.I.F., să o lărgim cumva și să facem în așa fel încât mașinile să nu mai stagneze pentru 
că întotdeauna se creează un ambuteiaj acolo și atunci pentru fluidizarea traficului vom face acest 
lucru. Atunci când vom lucra la acest lucru una din primele lucrări, după intrările în oraș, va fi și Aleea 
1 Decembrie 1918 pentru că atunci când se lucrează la tronsonul acesta să dăm flux circulației prin fața 
Liceului Industrial. Este vorba de fluidizare trafic și nu de sens giratoriu.  

Domnul consilier Căpățână Robert-Marius: containerele modulare de 5 miliarde și ceva de 
locuit pentru cine de locuit? Cele 4 locuri de joacă pentru copii, unde sunt? Dacă se poate face pe 
partea stângă a H.C.C.-ului cum mergi de la Penny către Lidl, pe stânga este un singur loc de joacă, 
este în vale. Pe stânga în spatele magazinelor albastre sunt două locuri virane și sunt foarte ok pentru o 
parte loc de joacă dacă se poate. Sunt cel puțin 50 de copii în fiecare zi acolo.  

 
Domnul primar: unul din cele 4 locuri de joacă va fi înlocuit cel de aici și clar minim două vor 

fi pe H.C.C.. Acolo se simte o nevoie acută, sunt copii mulți și locuri de joacă două în tot cartierul. În 
paralel mai facem încă un loc de joacă în Bold, însă aici se face pe contribuții private și noi să venim 
cu împrejmuirea și cu terenul. Noi am prevăzut aceste containere pentru persoanele din oraș care au 
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probleme sociale. Câteva dintre aceste persoane au atitudini necorespunzătoare față de vecini, față de 
societate și vă dau exemplu doar Negru Vodă nr. 15, acolo este o ruină infectă. Noi nu putem să avem 
în mijlocul orașului așa ceva și atunci am zis ca în zona Carpați acolo unde sunt acele blocuri și poate 
găsim și alt loc să montăm câteva din containerele acestea, sunt containere locuință. Ca variante ar fi 
Carpați și în cel mai rău caz radiolocația care și aceasta este prevăzută pentru locuințe sociale. Ar 
trebui ca și radiolocația când vom avea bani să refacem acea clădire care în acest moment nu am 
protejat-o, nu am făcut nimic la ea și ar trebui cumva să o redăm circuitului locuibil. Aceste containere 
vor fi date acelor persoane foarte defavorizate și dintre aceștia cei care pot munci vor face acest lucru, 
nu vom da nimic fără muncă.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru. 
 
2. Informări, întrebări şi interpelări. 
 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Bățăgui 

Costel Răzvan, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local 
al Municipiului Caracal. 

 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 
                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 

 
            BĂȚĂGUI COSTEL RĂZVAN                                       RĂDESCU VIOREL EMIL  
 


