ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20.04.2017 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
prevederile art. 39 alin. 2, 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. 85/19.04.2017 în baza Dispoziţiei
nr. 621/19.04.2017.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Chițu Gheorghe, propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 55/22.03.2017 referitor la aprobarea documentaţiilor de
urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea
realizării investiţiei “Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal,
judeţul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada
Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară, este prezentat de doamna Dumitrescu Silvia Nadia.
Domnul primar: singura mea mâhnire legată de acest proiect este că nu am găsit altă locație
care să fie mai ușor accesibilă față de toate cartierele orașului. Este un proiect ambițios, este nevoie
de această creșă, sper să se realizeze.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 84/19.04.2017 referitor la organizarea Festivalului Naţional de
Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2017 ediţia a VII a, în perioada 23 – 30 aprilie 2017 prin
încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt,
precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea
de Rezistenţă Marius Tucă”, este prezentat de domnul Teodorescu Florian.
Domnul primar: aș face o precizare, poate este puțin intempestiv pentru că de regulă acest
festival se realiza spre sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie însă anul acesta în momentul în
care, acest festival s-a transformat într-un brand al orașului și este organizat de Marius Tucă,
problema este că nu a găsit într-o altă perioadă din mai sau iunie o săptămână în care să se poată
desfășura la rând toate spectacolele, de aceea este puțin înainte s -au făcut foarte mari eforturi ca să
se poată desfășura în această perioadă, suntem la limită legat de toate actele necesare acestui festival
însă sper să fie un lucru pe care oamenii să îl aprecieze și să fie de bună calitate.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: așa este, cultura și cele câteva obiective pe care le
avem printre care și acest teatru național ca edificiu, parcul municipal și alte câteva obiective practic
ne scoate în față. Am o rugăminte pentru ediția vii toare ca eventuala negociere cu domnul Tucă,
dacă se va ocupa în continuare de organizarea acestui festival, să fie invitate și alte trupe adică eu
înțeleg, Bucureștiul este mai comod, să inviți din București, el fiind acolo, doamna Constantinescu
fiind acolo, dar de exemplu sunt trupe de teatru la Sibiu la Craiova la care occidentul stă la coadă,
iar pentru Caracal ar fi bine să fie invitate, mai sunt și la Cluj care iar fac săli pline pe la Paris și pe
la Londra.
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Domnul primar: sunt de acord cu dumneavoastră, lipsa mea de experiență pentru început este
prima oară când se întâmplă să fiu beneficiar, dar o să ne consultă la vremea respectivă, o să luăm
lucrurile din timp din ianuarie, februarie anul viitor, o să discutăm și probabil așa o să facem.
Domnul consilier Dimulescu Virgiliu Dan: cu atât mai mult cu cât Sibiul are unul dintre cele
mai mari festivaluri din lume de teatru, au o experiență formidabilă.
Domnul consilier Dinoiu Ion: aș vrea să spun că Marius Tucă invită în general din București
pentru că cunoaște zona mai bine a teatrului din București și nu ne împiedică nimeni în afara
festivalului să invităm trupa de la Craiova, trupe de la Sibiu, nu neapărat cu Marius Tucă.
Domnul primar: așa este, însă era bine într-un festival să fie mai multe zone ale țării, eu sper
să găsim banii necesari încât să putem să facem măcar câte un spectacol pe lună în lunile viitoare, la
anul să fie un program mai variat din mai multe zone ale țării.
Domnul președinte de ședință: probabil fiind locuri puține este și asta un impediment, o parte
din spectacol ar trebui să se autofinanțeze.
Domnul primar: aș vrea să anunț cetățenii orașului că anul acesta ne -am limitat la invitații
foarte puține restul biletelor s-au dat spre vânzare pentru a încuraja acest lucru încât arta și cultura
necesită bani, fără bani nu poți să iei o trupă de teatru de la Sibiu, de la Craiova sau din altă zonă a
țării, de aceea și banii sunt foarte buni în momentul în care sunt multe bilete la vânzare și vreau ca
cetățenii orașului să înțeleagă că au acces la cumpărarea biletelor și am afișat un program pe site și
la teatru pentru a le putea procura. Sigur, teatrul nu este atât de mare, probabil nu o să se găsească
pentru toată lumea. Aș vrea să găsim soluții de reabilitare și a teatrului de vară pentru că în
momentul în care o să avem la îndemână și Teatrul de Vară multe din lucrurile acestea le putem
transborda acolo, este un teatru frumos, numai că trebuie pus în valoare, trebuie găsite soluții pentru
o copertină, ceva, să poți face un spectacol chiar dacă plouă. Prin fonduri, prin bugetul local, prin
ajutor de la Consiliul Județean Olt unde știți foarte bine că întotdeauna am primit, sper să găsim
soluții, cu banii pe care îi mai primiți și voi la diverse spectacole, orice ban este bine venit.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
Domnul primar: aș vrea să vă informez despre o adresă prin care sunteți invitați în ziua de
28 aprilie ora 9:00 la ceremonia de serbare a zilei veteranilor de război.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Chițu
Gheorghe, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.
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