ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 17.09.2018 la Şedinţa extraordinară 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 13 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 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.
41936/13.09.2018 în baza Dispoziţiei nr. 790/13.09.2018.
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. 177/13.09.2018 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” este
prezentat de domnul consilier Ionescu Dan Valentin care arată că proiectul a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Domnul Toma Octavian Dănuț: face câteva precizări legate de acest proiect care a fost
depus la finanțare în luna decembrie 2017. În urma evaluării, proiectul a obținut 73 de puncte din
100 posibile, fiind declarat câștigător. Începând cu data de 23.08.2018, proiectul a intrat în perioada
de precontractare. Evaluatorii au considerat că anumite sume trebuie trecute pe cheltuieli
neeligibile, însă valoarea totală rămâne aceeași 6.001.186,77 lei, numai că suma de 11.375,01 lei
trece pe cheltuială neeligibilă, sumă care înseamnă 4.325 lei, este vorba de niște obiecte sanitare și
7050 lei sume aferente publicității în cadrul proiectului. În rest proiectul rămâne neschimbat așa
cum l-ați aprobat în decembrie 2017 la depunerea cererii de finanțare.
Domnul secretar: față de proiectul pe care l-ați primit dumneavoastră la art. 1 îl vom
completa cu sintagma ”conform anexei”, pentru că este aceeași anexă din decembrie 2017,
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Popescu
Luminița, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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