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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
                Nr. 45/16.02.2022  

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 16.02.2022 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. 10549/11.02.2022 în baza Dispoziţiei nr. 124/11.02.2022. 
 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 
31.01.2022, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi, care a fost 
completată. 

Domnul primar, dă citire ordinei de zi. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, cu completările ulterioare, aceasta fiind 

aprobată cu 19 voturi pentru. 
Se trece la discutarea ordinei de zi. 
 
1.Proiect de hotărâre nr. 31/11.02.2022 referitor la calendarul principalelor manifestări 

cultural-artistice în anul 2022 este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.   

Domnul consilier Alexe Costică: dacă sunt modificări față de anii anteriori și care sunt acestea? 
Domnul Beciu Florea: nu sunt modificări, avem însă o colaborare cu TVR 1 pentru spectacolul 

din aprilie DE DOR DE PRIMĂVARĂ, în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric. Celelalte manifestări 
sunt aceleași în fiecare an. 

Domnul consilier Alexe Costică: care sunt costurile, dacă sunt pe plus sau pe minus, iar 
referitor la Festivalul Național de Teatru dacă este aceeași sumă ca și în ceilalți ani? 

Domnul Beciu Florea: da, este același buget.  
Domnul primar: acest festival de teatru a însemnat 400.000 lei întotdeauna din care 200.000 lei 

au revenit bugetului local și 200.000 lei Consiliului Județean Olt. Din contră, anul trecut Consiliul 
Județean Olt a dat 250.000 lei cum sper eu să fie și în acest an pentru că sunt alte cheltuieli acum.   

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

2.Proiect de hotărâre nr. 32/11.02.2022 referitor la aprobarea criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri 
destinate închirierii, în municipiul Caracal este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan 
care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul primar: toate aceste criterii pe care noi le aprobăm sunt prin lege date. 
   Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
 
          3.Proiect de hotărâre nr. 33/11.02.2022 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în 
municipiul Caracal precum și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 
speciale de salubrizare este prezentat de domnii consilieri Mitroi Dumitru-Liviu și Cernat Șerban-
Costin care arată că proiectul a primit avize favorabile în comisiile de specialitate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
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4.Proiect de hotărâre nr. 34/11.02.2022 referitor la aprobarea Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 
„Fluidizarea circulației în zona intersecției străzilor Vornicu Ureche și 1 Decembrie 1918” este 
prezentat de domnii consilieri Mitroi Dumitru-Liviu și Pătran Laurențiu-Marian care arată că proiectul 
a primit avize favorabile în comisiile de specialitate. 

Domnul primar: acolo în zonă de la str. Vornicu Ureche către barieră este prinsă pe proiectul de 
extindere, reabilitare apă, canal pentru că acolo nu este canal, ne referim stric la acesta, pentru că în 
acest moment se face organizarea de șantier pe care o s-o aprobăm astăzi, din 15 martie unul din cele 6 
puncte cu care vom începe în Caracal va fi 1 Decembrie de la Vornicu Ureche către barieră. După ce 
am băgat canal, eu zic că după două luni de zile de la terminarea lucrărilor, cam prin luna iulie, 
preconizez că de la barieră și până la Lidl, până la sensul giratoriu pe care îl facem vom veni cu strat 
de asfalt, cu lărgirea străzii, cu curățarea acesteia și cu alte borduri de o parte și de alta în așa fel încât 
intrarea în Caracal să se facă altfel, probabil până la sfârșitul anului viitor și de la barieră către centură 
o să se asfalteze, a câștigat o firmă licitația pentru DN 6 între Mihăiești și Dioști, am luat legătura cu 
ei, vor și ei organizare de șantier aici la noi, vor veni cu stația de asfalt cu tot, i-am rugat să înceapă 
asfaltarea chiar de aici din margine în așa fel încât până la sfârșitul anului 2022 și intrarea dinspre 
București va arăta cu totul altfel. Atunci vom pune în aplicare și acele propuneri pe care studenții de la 
Arhitectură ni le-au propus în urmă cu 8 luni de zile, când am avut acel concurs, nu am uitat de ele, 
știm, suntem în grafic numai că nu putem face una fără alta. Deci 1 Decembrie, am dat termen 3 luni 
de zile de la aprobarea pe care o facem astăzi, sper să ne încadrăm în termen și sper într-o corelare 
foarte bună cu colegii domnului consilier Stănescu să fie cât mai prompți și să facă treabă bună. Eu zic 
că se va fluidiza foarte mult circulația acolo și ca schimbare, ca aspect, vom lua puțin din stufărișul 
acela pentru că am făcut deja o extindere a străzii, strada va avea cel puțin 13 m lățime plus că va veni 
cu o bandă suplimentară cu sensul giratoriu cu 2 benzi, una pentru oraș, una pentru ocolirea sensului, 
cu bandă ușoară care se va face din 1 Decembrie către Vornicu Ureche, va fi un trafic mult îmbunătățit 
și sper ca șanțurile făcute de colegii domnului Stănescu să se lase într-un an de zile, dar vom sta lângă 
ei, avem specialiști.  

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

5.Proiect de hotărâre nr. 35/11.02.2022 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 
25/27.01.2022 formulată de COM PREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 174/27.12.2021 
referitoare la concesionarea, fără licitație publică, către domnul Nicolae Iulian Ninel pe o perioadă de 
28 de ani a unei suprafețe de teren de 10 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, 
situată în Caracal, Aleea Dragoș Vodă nr. 14 C pentru extindere garaj auto este prezentat de domnul 
consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 

Domnul consilier Căpățînă Robert-Marius: nu mi se pare corect ca problemele doamnei 
Georgeta Predica să le vedem în fiecare zi pe aici, jumătate din ordinea de zi o ținem cu doamna 
Predica, dacă a fost votat proiectul în ședința trecută. 

Domnul consilier Alexe Costică: este dreptul fiecărui cetățean. 
Domnul primar: orașul nostru are înregistrați 33.000 de locuitori, dacă din aceștia 10.000 fac 

reclamații înseamnă că noi nu mai lucrăm niciodată. În fiecare zi în corespondență sunt câte 5-6 
probleme care practic nu-i privesc pe oameni, privesc cu totul alte probleme, este bine să sesizăm, este 
bine domnule politician Costică Alexe să ascultăm oamenii dar nici noi nu trebuie să ne irosim timpul 
pentru că suntem plătiți de statul român. Suntem plătiți să facem treabă, dacă vom pierde mereu timpul 
cu alte probleme minore sau poate pentru om sunt majore, dar pentru comunitate nu sunt așa de 
importante nu mi se pare nici mie corect să ai 3 contestații la lucru care au fost decise odată, e dreptul 
fiecăruia dintre noi, dar gândiți-vă că în loc de 3 am avea 300, ce am face? Ar trebui ca înainte de a se 
ajunge la consiliu, să ajungem la discuții și să lămurim oamenii.  

Domnul consilier Cernat Costin-Șerban: este dreptul fiecăruia să își apere interesele legitime, 
este bine că s-a ales totuși prima formă de plângere prealabilă și nu a mers în instanță pentru că ar fi 
fost mai complicat pentru noi. Probabil că prin respingerea acestor plângeri și motivate de către noi o 
să înțeleagă și doamna că de fapt consiliul local a analizat și a hotărât cu respectarea prevederilor 
legale.  

Domnul consilier Pavel Cristian: dacă nu avea plângerea prealabilă I se anula acțiunea. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. 
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 6.Proiect de hotărâre nr. 36/11.02.2022 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 
26/27.01.2022 formulată de COM PREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 169/27.12.2021 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din municipiul 
Caracal este prezentat de domnul consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz 
favorabil în comisia de specialitate. 
 Domnul consilier Cernat Costin-Șerban: s-a făcut un amendament la acest proiect în sensul ca 
și persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru să poată beneficia doar de un loc de parcare și 
doar pentru un autoturism. 
  Supus la vot amendamentul propus, acesta a fost votat în unanimitate. 

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

 7.Proiect de hotărâre nr. 37/11.02.2022 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 
24/27.01.2022 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 
170/27.12.2021 referitoare la prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 
129/01.12.2011, încheiat cu S.C. IAKYS BOY S.R.L., ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 
20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului 
nr. 1A, pe care este amplasat un chioşc cu produse alimentare şi nealimentare este prezentat de domnul 
consilier Cernat Șerban-Costin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. 
 Domnul consilier Căpățînă Robert-Marius: această speță este exact ce spunea domnul primar 
acum câteva luni de zile, aici s-a licitat atunci, au fost îndeplinite toate procedurile atunci, acum s-a 
făcut decât o prelungire a contractului, mi se pare normal să-i prelungim contractul.  
 Domnul consilier Alexe Costică: mai este și vina noastră că prea am dat cu ușurință pentru că 
acolo se putea face altceva. Poate locuri de parcare. Toate aceste locuri care s-au dat, spații, autorizații 
de construire unele chiar și cu votul meu la un moment dat, nu se ține cont de arhitectura orașului. 
Magazinul Profi, i s-a dat autorizație și ați văzut cât s-a extins, la Florăria Green Garden la fel, eu 
vreau să păstrăm arhitectura de acum încolo.  
 Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: am o completare pentru domnul Alexe, în primul rând la 
cel chioșc este vorba de 10 mp, nu știu ce locuri de parcare puteam face mai ales că este pe spațiul 
verde acolo, este magazine de vreo 10 ani acolo iar referitor la Green Garden este mai mult decât 
estetic față de ce era acolo, noi am dat o extindere pentru fațadă, are 2 m.   

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

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe completarea ordinei de zi  
 

  1.Proiect de hotărâre nr. 40/15.02.2022 referitor la desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
local al Municipiului Caracal și a membrilor supleanți în Comisia de evaluare a probei de interviu 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru 3 unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Caracal, Şcoala gimnazială nr. 2, Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” și Liceul 
Teoretic „Mihai Viteazul” este prezentat de domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan care arată că 
proiectul a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.  
 Domnul consilier Cernat Costin-Șerban: fac următoarele propuneri: 
 
 Şcoala gimnazială nr. 2:  - doamna viceprimar Samiee Marina  –  membru titular  
            - doamna consilier Mușat Cornelia      -  membru supleant 
 
 Liceul Teoretic „Ioniţă Asan”:     - doamna viceprimar Samiee Marina  –  membru titular  
                   - doamna consilier Mușat Cornelia      -  membru supleant 
 
 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”:  - doamna viceprimar Samiee Marina  –  membru titular  
                     - doamna consilier Mușat Cornelia      -  membru 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. 
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 2.Proiect de hotărâre nr. 41/15.02.2022 referitor la aprobarea Registrului Local al Spatiilor 
Verzi - faza I din municipiul 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. 
 
 3.Proiect de hotărâre nr. 42/15.02.2022 referitor la declararea ca fiind de utilitate publică a 

obiectivului de investiții Creșă medie-municipiul Caracal, județul Olt situată în Caracal, str. Mihai 
Viteazul, nr. 73A și a lucrărilor de sistematizare pe verticală, accesele auto și pietonale, branșamentele 
și racordurile la utilități ale acesteia 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. 

Domnul secretar: propun ca utilitatea în titlu și în articol să fie declarat ca fiind de utilitate 
publică locală pentru că este logic și nu mai poate fi interpretat altfel. 

Supus la vot, cu completarea făcută de secretarul general al municipiului, proiectul de 
hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 

 
4.Proiect de hotărâre nr. 43/15.02.2022 referitor la aprobarea utilizării temporare a suprafeței 

de 3540 mp, teren domeniul public, aparținând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58376, 
necesară organizării de șantier de către S.C. RESCOMT S.R.L. în vederea derulării Proiectului OT-
CL04 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată inclusiv surse de apă 
existente în aglomerarea Caracal 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. 

Domnul primar: în acest moment avem în Caracal organizare de șantier pentru stația de tratare 
apă care este la târg, această organizare șantier pentru extindere și reabilitare apă, canal pe care o dăm 
acum, mai avem pentru stația de epurare apă, tot acolo, vom mai avea o organizare de șantier pe 
Înfrățirii și probabil în curând vom primi încă o cerere de organizare de șantier pentru cei care au 
câștigat DN 6. Toate aceste organizări de șantier presupun chiar dacă temporar și niște locuri de 
muncă. Oamenii toți care vin au nevoie și de meseriași, de forță necalificată, așa că îndemn oamenii 
care vor să muncească, dar în mod serios, să vină, să îi punem în legătură cu aceste firme pentru că 
într-adevăr vor avea nevoie.  

Domnul consilier Pavel Cristian: acest proiect prevede și branșamente la limita de proprietate? 
Domnul primar: da, așa este, acest proiect corespunde normativelor europene și branșamentul 

merge până la limita de proprietate. Am stabilit 6 puncte din care vom începe în același timp, 1 
Decembrie, Elena Doamna cu străzile din Bold, Traian și cu Buzești, Fânărie str. Petre Puican, va fi un 
inconvenient pentru oraș dar oamenii așteaptă de mult, de 40 de ani canal pe stradă, noi vom încerca să 
facem lucrurile cât mai bine. Acest proiect care este pe cel puțin 3 ani de zile, eu zic că va fi pe 4 ani 
pentru că așa a fost inițial, ei l-au redus la 3 dar în realitate cred că 4 ani, în anul 2025 se va termina, 
dar acest proiect înseamnă 18,4 km extindere canal, 13,3 km de reabilitare canal, deci aproape 30 km 
canal. Acolo unde este canal discutăm de șanțuri late mari și groase, avem 57 km reabilitare rețea de 
apă, de asemenea 7,4 km extindere rețea de apă. Dacă luăm rețeaua de drumuri a orașului Caracal care 
are 102 km și discutăm de câți kilometri înseamnă asta, aproape cel puțin jumătate din oraș va fi în 
lucru, de aceea, de înțelepciunea noastră depinde să avem după aceea și să creăm comfort generațiilor 
viitoare dar în același timp nici noi să nu blocăm străzi.  

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

 8 .Informări, întrebări şi interpelări. 
Domnul consilier Căpățînă Robert-Marius: întreabă cetățenii, când încep lucrările la Kaufland?  
Domnul primar: chiar m-am întâlnit săptămâna trecută cu cel care se ocupă de toate lucrurile 

acestea și ei și-au propus să înceapă de Paști, teoretic au terminat cu toate avizările, să știți că în oraș s-
au mai făcut și chestii care nu sunt frumoase dar s-au făcut prin niște P.U.Z.-uri, noi avem P.U.G.-ul pe 
care l-am aprobat în urmă cu 8 ani de zile și pe care v-a trebui să îl modificăm în 2 ani. Noi am făcut 
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demersurile pentru restrângerea acestui P.U.G. pentru că nu poți să construiești o casă fără P.U.Z., nu 
poți să faci un magazin fără P.U.Z., nu poți face nimic și un P.U.Z. durează între 6 luni și 8 luni de zile, 
s-a întârziat la Kaufland cu P.U.Z.-ul respectiv, au spus că pe 15 martie se apucă de lucrări și de Paști 
să lucreze. 

 Domnul consilier Alexe Costică: circumferința sensului giratoriu de la Lidl fiind prea mare 
deranjează conducătorii auto și dacă se poate face ceva sau să avem în vedere pentru viitor să se poată 
face mai micuțe. 

Domnul primar: circumferința lui este în diametru cu 2 m mai mică, partea pavată face parte 
din carosabil, va veni asfaltul care va fi de 8 cm și pe aia se circulă, doar de la bordură încolo este, un 
sens giratoriu în adevăratul sens al cuvântului are un diametru foarte mare, ce facem noi acum se 
numesc minigirație, am găsit chestia asta tocmai ca să putem să facem cu diametru cât mai mic.  

Domnul consilier Alexe Costică: referitor la sensul giratoriu de la Aleea Teilor cu Dragoș Vodă, 
dacă se mai poate interveni la acel monument pentru că reiese că acel monument va fi relocat. Dacă se 
poate pune acest monument în sensul giratoriu. 

Domnul primar: se lucrează la acest sens giratoriu, l-am făcut pentru că Aleea Teilor și cu 
Dragoș Vodă sunt puțin defazate, poate fi pus în mijloc dar atunci când vrei să depui coroane nu poți 
opri circulația. Totul depinde de noi.  

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  
 
 
 
 
 


