ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 01.10.2018 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local
al municipiului 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 (18 consilieri locali
în funcție). Conform prevederile art. 39 alin. 2, alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea nr. 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. 44656/01.10.2018 în baza Dispoziţiei nr. 856/01.10.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propusă doamna consilier Popescu Luminița, 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, fiind supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 184/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investiții “Transformare urbană subzona de agrement, Piața Victoriei, mun. Caracal:
modernizare scuaruri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, alei”.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 185/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiții "Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice” din municipiul Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 186/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de vară” din municipiul Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 187/28.09.2018 referitor la aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de zi Cristina” din municipiul Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.
5.Proiect de hotărâre nr. 188/28.09.2018 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din municipiul Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.
Doamna Scheiber Dana: primele 5 proiecte fac obiectul unei cereri de finanțare pe Programul
Operațional Regional 2014 – 2020 pe axa 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele
mici și mijlocii din România. Este un proiect foarte greu, este un proiect integrat, complex care va
avea un impact destul de mare asupra locuitorilor pentru că are atât o componentă de divertisment
prin reabilitarea Teatrului de vară și a Esplanadei și componentă socială prin reabilitarea fostei
Școlii nr. 4 în Centru Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, prin reabilitarea
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Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 în sensul reabilitării corpului principal și construirii unui alt
corp P+1 astfel încât condițiile în care își desfășoară activitatea personalul didactic și copii să fie
îmbunătățite și prin reabilitarea Centrului de zi Cristina care are o capacitate de 20 de copii, la care
în ultima vreme nu s-a făcut decât mici reparații și zugrăveli pentru igienizare, clădirea fiind veche
și necesită reabilitare, dotare și modernizare. Le-am prezentat pe toate pentru că ele fac obiectul
unui singur proiect integrat.
Domnul consilier Bățăgui Costel Răzvan: formularul de candidatură când se depune?
Domnul Toma Octavian Dănuț: până astăzi la ora 16:00.
6.Proiect de hotărâre nr. 189/01.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare
pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI
DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA
VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS
119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria
prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.
Domnul Toma Octavian Dănuț: în urmă cu două săptămâni aprobam indicatorii tehnicoeconomici şi sursele de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA,
CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE
HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI
CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, în data de 23 august proiectul a fost declarat
câștigător și a intrat în perioada precontractuală până la semnarea contractului, însă vineri la ora
15:00 a mai venit o solicitare de clarificare pe niște sume care ni se impun a fi trecute pe cheltuială
neeligibilă, este vorba de fabuloasa sumă de 805,30 lei, sume reprezentând anumite sume de
T.V.A..
Domnul primar: ați înțeles necesitatea acestor proiecte, faptul că am avut ședința la prima
oră și lunea, aveam programate alte lucruri, am făcut această ședință în grabă pentru a ne putea
încadra în timp.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Popescu
Luminița, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

POPESCU LUMINIȚA

RĂDESCU VIOREL EMIL
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