ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 16.12.2014 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 16 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39 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. 310/15.12.2014 în baza Dispoziţiei nr.
2087/15.12.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Pavel Cristian, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 307/13.12.2014 referitor la aprobarea cofinanţării obiectivului
de investiţii „Extindere şi reabilitare strada Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal” este prezentat
de d-nul director Cernat Răzvan care arată că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Caracal nr.25/28.02.2013 s-a aprobat “Studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Extindere şi reabilitare strada Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal”.
Valoarea totală apobată pentru realizarea acestui obiectiv este de 2.499.482 lei.
Având în vedere prevederile:
- art. 8 alin (3) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
1851/2013, actualizat, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, categoriile de cheltuieli aferente
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, şi
anume: “Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii noi care nu se finanteaza prin
Program si se finanteaza exclusiv de catre beneficiari sunt: cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta
tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor
de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe,
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar”.
Potrivit prevederilor art. 13-16 din Normele metodologice de aplicare pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locala, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, cu modificarile
si completarile ulterioare, Municipiul Caracal poate beneficia de finantare din transferuri de la
bugetul de stat.
In vederea obtinerii acestei finantari este necesara asigurarea de la bugetul local a
urmatoarelor cheltuieli neeligibile:
- Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului în sumă de 21.080,00 lei
- Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică în suma de 191.896,00 lei
- Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costuri credite în suma de 28.423,00 lei
Total cheltuieli neeligibile 241.399,00 lei.
Cheltuielile de intocmire a proiectului tehnic nu sunt în termenii legii cheltuieli neeligibile,
dar in acest caz Primăria municipiului Caracal din anul 2013 a achitat aceste costuri si în acest caz
devin neeligibile. Deasemenea, şi costurile privind întocmirea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie(DALI) sunt achitate.
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În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala,
aprobate prin OMDRAP nr.1851 din 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem
spre aprobare cofinantarea obiectivului de investitii „Extindere şi reabilitare strada Valter
Mărăcineanu, municipiul Caracal” în ceea ce priveste asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile in suma de 241.399,00 lei.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr.308/13.12.2014 referitor la aprobarea cofinanţării obiectivului
de investiţii „Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul Caracal, judeţul Olt” este prezentat de
d-nul director Cernat Răzvan care arată că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal
nr. 131/30.09.2014 s-a aprobat “Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare străzi în
municipiul Caracal, judeţul Olt”. Valoarea totală apobată pentru realizarea acestui obiectiv este de
19.550.399,00 lei.
Având în vedere prevederile:
- art. 8 alin (3) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
1851/2013, actualizat, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, categoriile de cheltuieli aferente
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, şi
anume: “Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii noi care nu se finanteaza prin
Program si se finanteaza exclusiv de catre beneficiari sunt: cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta
tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor
de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe,
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar”.
Potrivit prevederilor art. 13-16 din Normele metodologice de aplicare pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locala, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, cu modificarile
si completarile ulterioare, Municipiul Caracal poate beneficia de finantare din transferuri de la
bugetul de stat.
In vederea obtinerii acestei finantari este necesara asigurarea de la bugetul local a
urmatoarelor cheltuieli neeligibile:
- Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică(mai putin cele privind realizarea
proiectului tehnic) in suma de 687.940,00 lei
- Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costuri credite in suma de 180.196,00 lei
Total cheltuieli neeligibile 868.136,00 lei.
Primăria municipiului Caracal în anul 2014 a achitat costurile privind întocmirea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie(DALI).
În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala,
aprobate prin OMDRAP nr.1851 din 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem
spre aprobare cofinantarea obiectivului de investitii „ Modernizare şi reabilitare străzi în municipiul
Caracal, judeţul Olt” în ceea ce priveste asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile in
suma de 868.136,00 lei.
D-nul Primar precizează care sunt străzile care intră în acest program de reabilitare a
infrastructurii stradale din municipiul Caracal şi anume: str. Aprodu Purice, Alexandru cel Bun,
Reconstrucţiei, Târgul Nou, Petru Maior, Ion Mincu, Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Gheorghe
Asachi, Gheorghe Lazăr, Neagoe Basarab, Tudor Vladimirescu, Mărăşti, Decebal, Doamna Stanca,
Nicolae Grigorescu, Părului, Bistriţei, Andrei Şaguna, Mărăşeşti.
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Este vorba de străzile care au toate utilităţile în subteran şi care nu au covor asfaltic sau
piatră cubică, ciment. Mai arată că este vorba de cele două proiecte care au trecut de comisia
tehnică de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei, singurele documente care s-au
cerut în regim de urgenţă fiind aceste două hotărâri de cofinanţare pentru cele două proiecte şi
speră, ca în urma adoptării celor două proiecte, municipiul Caracal să beneficieze de finanţare în
anul 2015 pentru a duce la bun sfârşit aceste două importante proiecte pentru municipiul Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre nr. 309/ 15.12.2014 referitor la rectificarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014, în plus cu suma de 6649,33 mii lei, este prezentat de d-nul secretar Viorel
Emil Rădescu care arată că avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, adresele nr.OT359433/03.12.2014 si OT359769/11.12.2014
de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt, prin care se dispune majorarea salariilor in
suma de 933 mii lei si hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant
preuniversitar de stat trimestrul IV 2014, in suma de 4704 mii lei, capitolul 6502 titlul 10
« cheltuieli de personal » in suma totala fiind de 5637 mii lei.
In adresa nr. OT359729/10.12.2014 se prevede retragerea sumei de 136 mii lei reprezentand
drepturile asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, achitarea
ratelor de capital aferente imprumuturilor contractate de unitatile teritoriale in suma de 1083.33 mii
lei şi subventii primite pentru acordarea ajutorului lemne si carbuni in suma de 65 mii lei.
Deasemenea, având în vedere prevederile OUG 74/2014 s-a impus rectificarea bugetului şi
pentru o serie de autorităţi şi instituţii aflate în subordinea consiliului local, după cum urmează:
- cap.51.02 Autoritati executive , rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la aliniatul
10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 223 mii lei.
- cap.67.02 Cultura – Casa de cultura, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la
aliniatul 10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 23 mii lei.
- cap.67.02 Cultura – Biblioteca, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la aliniatul
10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 6 mii lei.
- cap.67.02 Cultura – Muzeu, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la aliniatul
10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 5 mii lei.
- cap.68.02 Asistenta sociala - Crese, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la
aliniatul 10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 16 mii lei.
- cap.68.02 Asistenta sociala – Centrul de zi Cristina, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de
personal, de la aliniatul 10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 4 mii lei.
- cap.54.02 Alte servicii publice generale, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la
aliniatul 10.01.01, la aliniatul 10.01.30 in suma de 7 mii lei.
- cap.70.10 Piata, rectificarea titlul 10. Cheltuieli de personal, de la aliniatul 10.01.01, la
aliniatul 10.01.30 in suma de 2 mii lei.
D-nul Primar arată că este vorba de un împrumut care s-a făcut la Ministerul Finanaţelor în
anul 2010, iar prin Hotărârea de Guvern, municipiul Caracal a fost scutit de suma de 11 miliarde din
totalul de 40, care au fost achitate lună de lună celelalte rate, în urma hotărârilor judecătoreşti,
profesorii din municipiul Caracal au primit un cuantum de 89% cu toate că era prevăzut un cuantum
de 62% din total valoare, iar suma pentru persoanele ca întreţinători pentru persoanele cu
dizabilităţi a fost retrasă, deoarece a fost prevăzută o sumă mai mare pentru aceşti întreţinători şi
faptul că s-a finalizat cheltuiala pentru aceste persoane, acel excedent a fost retras de către
Ministerul Finanţelor. Aşadar, municipiul Caracal şi personalul didactic au primit mai mult decât se
considera în prima fază.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Pavel
Cristian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PAVEL CONSTANTIN CRISTIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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