ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 19.10.2018 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 12 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. 196/18.10.2018 în baza Dispoziţiei nr. 923/18.10.2018.
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. 195/18.10.2018 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE
SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”.
Doamna Scheiber Dana: Ambulatoriul din cadrul Spitalului Municipal Caracal necesită
intervenții mici, pe bucăți, pe acoperiș. pe interioare, așa cum au fost fondurile. Încercăm să
obținem finanțare externă și de la bugetul de stat pentru REABILITAREA, MODERNIZAREA SI
ECHIPAREA AMBULATORIULUI din Caracal. Este vorba de axa 8 a Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale Operațiunea
8.1. care vizează accesul sporit la servicii. Valoarea totală a investiției este de 10.277.004,72 lei, din
care C+M (cu TVA) – 4.920.650,00 lei. Suprafața construită este de 3.199,45 mp și suprafața
desfășurată de 15.890,68 mp. Durata de execuție a lucrărilor este de 30 de luni. Noi sperăm să
obținem fonduri.
Domnul primar: am mai vorbit despre astfel de proiecte, am spus că avem două proiecte la
spital, acest proiect ar fi trebuit implementat din 2008, acum am fi avut o policlinică modernă.
Domnul viceprimar: inițial proiectul avea o sumă mult mai mare, colegii noștri pe partea de
Fonduri Europene ar trebui să mai simplifice și noi aleșii locali în discuțiile pe care le avem atât
politice cât și pe partea de administrativ să le transmitem celor care lucrează la ghidurile
solicitanților să le lucreze de așa natură încât să le putem accesa mult mai ușor pentru că acest
proiect plecase la un moment dat în ghidul solicitantului era la 4 milioane și am ajuns cu el pe
partea de echipamente la aproape jumătate, mai puțin de jumătate. Pe viitor ar trebui simplificate
aceste ghiduri pentru că doar până în anul 2020 mai putem accesa fonduri.
Domnul primar: la un moment dat ne-au pus în fața faptului împlinit și ne-au pus să dăm la
jumătate, nu ne-a convenit, în primul rând echipamentele costă extrem de mult, sper să se realizeze
acest proiect.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi pentru.
Domnul primar: pentru ședința viitoare de la sfârșitul lunii aș vrea să o invit pe doamna
senatoare Anghel să stăm de vorbă pentru că avem mari probleme cu câinii, să vedem ce soluții
putem găsi cu aceștia pentru că deranjează extrem.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Popescu
Luminița, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

POPESCU LUMINIȚA

RĂDESCU VIOREL EMIL
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