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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                 Nr. 27/31.01.2022

  
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi 31.01.2022 la Şedinţa ordinară a Consiliului local 

 
 Şedinţa a fost deschisă de domnul Rădescu Viorel Emil, secretar general al Municipiului 
Caracal, care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi toți 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 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. 6788/27.01.2022 în baza Dispoziţiei nr. 62/27.01.2022. 
 Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Dumitru Mihai-Cristinel, propunerea 
fiind aprobată în unanimitate. 

Domnul secretar general, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 
27.12.2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.01.2022, acestea fiind aprobate 
cu 19 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul doamnei viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi. 
Doamna viceprimar, dă citire ordinei de zi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 19 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 307/03.12.2021 referitor la aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) al Municipiului Caracal, documentație complementară Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă și a Planului Urbanistic General ale Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier 
Pătran Laurențiu-Marian care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.   

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

2.Proiect de hotărâre nr. 314/09.12.2021 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la 
nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2022 – 2023 este prezentat de domnul consilier 
Bățăgui Costel Răzvan care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
          3.Proiect de hotărâre nr. 315/09.12.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 4 din 
H.C.L. Caracal nr. 124/27.12.2007 privind reglementarea serviciului public de transport persoane și 
bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-
Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
   

4.Proiect de hotărâre nr. 11/25.01.2022 referitor la aprobarea trecerii din domeniul public al 
Municipiului Caracal în domeniul privat al acestuia a unor imobile - construcții situate în Caracal, str. 
Aleea Stațiunii nr. 16, jud. Olt, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz 
este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

5.Proiect de hotărâre nr. 12/25.01.2022 referitor la acordul privind realizarea obiectivului de 
investiții “OT-CL-05-EXTINDEREA ȘI REABILITAREA FACILITĂȚILOR DE TRATARE APĂ 
UZATĂ ÎN AGLOMERAREA CARACAL” la imobilul - Stație de epurare, situat în Municipiul 
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Caracal, str. Aleea Stațiunii nr. 16, jud. Olt este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Stănescu Octavian Viorel, nu a participat la dezbaterea proiectului de 
hotărâre și nu și-a exercitat dreptul de vot. 

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

 6.Proiect de hotărâre nr. 13/25.01.2022 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri, 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile 
Alecsandri, nr. 9 și Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C către titularii contractelor de închiriere este 
prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian 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 19 voturi pentru. 
 

 7.Proiect de hotărâre nr. 14/25.01.2022 referitor la aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal și Asociația EcoAssist în vederea plantării unor puieți 
forestieri și ornamentali este prezentat de domnul consilier Pătran Laurențiu-Marian care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

 8.Proiect de hotărâre nr. 15/25.01.2022 referitor la utilizarea excedentului bugetar din anii 
precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal este prezentat 
de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 
 Domnul consilier Alexe Costică: utilizarea excedentului pentru ce se va folosi? 
 Domnul secretar: aveți adresele la proiect unde vi se explică unde se folosesc acești bani.  
 Doamna viceprimar: școlile își identifică nevoile și folosesc acești bani din excedent, nu sunt 
bani proveniți de la primărie ci sunt din alte activități, sponsorizări, chirii, etc. 
 Domnul consilier Bățăgui Costel-Răzvan: banii sunt din finanțarea per/elev și nu de la U.A.T. 
Municipiul Caracal.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 

 9.Proiect de hotărâre nr. 16/25.01.2022 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și 
aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri mobile este 
prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în 
comisia de specialitate. 
 Domnul consilier Cernat Costin-Șerban: propunerea pentru comisie este: 

- doamna consilier local Mușat Cornelia Mariana - membru; 
- domnul consilier local Căldăraru Cristi Gheorghe - supleant; 

  Supuse la vot cele două propuneri, acestea au fost votate în unanimitate. 
  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 

 
 10.Proiect de hotărâre nr. 17/25.01.2022 referitor la modificarea prevederilor art. 2 alin. 2 din 
Anexa nr. 1 la H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a anulării 
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al 
Municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a 
primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
 11.Proiect de hotărâre nr. 18/25.01.2022 referitor la repartizarea și utilizarea excedentului 
realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal este prezentat 
de domnul consilier Mitroi Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate. 
 Domnul consilier Alexe Costică: utilizarea excedentului pentru ce se va folosi? 
 Domnul director economic Ionescu Adrian Nicolae: vedem pentru ce se va folosi când vom 
face bugetul.  
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  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 

 
 12.Proiect de hotărâre nr. 19/25.01.2022 referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Sens giratoriu la intersecția străzilor 
General Magheru cu Aleea Teilor și strada Dragoș Vodă” este prezentat de domnul consilier Mitroi 
Dumitru-Liviu care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
 Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: la acest proiect s-a luat în calcul mutarea monumentului? 
Monumentul de la 1848 din H.C.C., am înțeles că el va fi amplasat lateral, nu știu dacă nu este ok să îl 
punem direct în centrul giratoriului pentru că ne-ar scuti de-un spațiu.  
  Doamna viceprimar: am discutat cu cei care vor face proiectul tehnic iar acest sens giratoriu va 
fi de dimensiuni mici, va fi mai mult o mini girație decât un sens giratoriu, drept pentru care statuia va 
rămâne în același loc.  
 Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: vom avea probleme cu tirurile care alimentează la Lidl 
iar când va apărea și Kaufland va fi dezastru. 
 Doamna viceprimar: vor avea drumul pe la Lidl. Sensul giratoriu este de dimensiuni mici,  
 Domnul consilier Căpățînă Robert-Marius: aici este sufficient spațiu să faceți un sens giratoriu 
mai mare și era o idee bună așa cum a spus și domnul consilier Calciu să punem statuia în mijlocul 
rondoului.  
 Doamna viceprimar: discuțiile au fost mai ample și au fost păreri avizate care ne-au spus că 
dacă totuși se întâmplă accidente și știți foarte bine că în sensurile giratorii se întâmplă multe și atunci 
am zis că este bine să îl păstrăm pe locul care este acum.  

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
 13.Proiect de hotărâre nr. 20/25.01.2022 referitor la aprobarea Regulamentului privind 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii 
şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-
Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
 Domnul consilier Alexe Costică: la CAP. III, art. 28 alin. 9: Este interzisă adresarea de insulte 

sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, (până aici este bine) precum și dialogul 

dintre vorbitori și persoanele aflate în sală (aici nu îi văd rostul). Consilierul local trebuie să intre în 
dialog cu personalul de specialitate în cadrul ședinței să rezolve anumite aspecte pentru că este ședință 
publică. Propun să eliminăm a doua parte din frază.  
 Suspus la vot amendamentul propus de domnul consilier Costică Alexe, acesta a fost respins.  

  Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru și o abținere 
(domnul consilier Alexe Costică). 

 
  14.Proiect de hotărâre nr. 23/27.01.2022 referitor la mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”OLT ECO” de a delega prin concesiune ca bun de retur imobilul situat în Caracal, 
str. Vasile Alecsandri nr. 88, jud. Olt, proprietate privată a U.A.T. Municipiul Caracal este prezentat de 
domnul consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de 
specialitate.  

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
 15 .Informări, întrebări şi interpelări. 

 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Dumitru 

Mihai-Cristinel declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
       DUMITRU MIHAI-CRISTINEL                                         RĂDESCU VIOREL EMIL  
 


