ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 05.11.2018 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 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 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. 50971/02.11.2018 în baza Dispoziţiei nr. 996/02.11.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Prună Toma, 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. 220/02.11.2018 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare
reprezentand 2% din total investiții, în sumă de 856.820,58 euro (echivalent 3.981.302,51 lei la
cursul mediu din luna septembrie 2018: 1 euro=4,6466 lei), din bugetul local, reprezentând
cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apa
uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.
Domnul Ionescu Adrian: dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din orașul nostru
reprezintă o prioritate prevăzută în strategia de dezvoltarea a municipiului Caracal, urmărindu-se
oferirea de servicii publice de calitate cetăţenilor municipiului, în scopul creşterii nivelului de trai al
cetăţenilor oraşului. Problemele majore în acest domeniu sunt lipsa resurselor financiare pentru
reabilitarea/extinderea infrastructurii de apă şi canalizare și pierderile foarte mari în reţeaua de apă.
Conform Ghidului Solicitantului O.S. 3.2 privind Programul Operațional Infrastructura Mare
(POIM) 2014-2020, proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt,
în perioada 2014-2020”, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 98% din valoarea totală a
costurilor eligibile ale proiectului, diferenţa în numerar de cel puţin 2% din valoarea totală a
costurilor eligibile ale proiectului reprezintă aportul propriu al beneficiarului, respectiv Consiliul
local al municipiului Caracal. Urmare a verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii
de finanţare depuse, Direcţia Generală Programe Europene Infrastructura Mare prin Documentul de
Analiza Instituțională a transmis o serie de solicitări, printre care şi cea privind „necesitatea
prezentării HCL-urilor privind aprobarea cofinanțării proiectului atât pentru cheltuieli eligibile cât
și pentru cheltuieli neeligibile”. Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului, aportul
propriu al Consiliului local al municipiului Caracal din valoarea totală a costurilor eligibile pentru
obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în
perioada 2014-2020”, pe raza minicipiului Caracal va fi de 2%, 856.820,58 euro (echivalent
3.981.302,51 lei la cursul mediu din luna septembrie 2018: 1 euro=4,6466 lei).
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 221/02.11.2018 referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Olt, în perioada 2014-2020”.
Domnul Cernat Răzvan: proiectul conține două puncte: aprobarea studiului de fezabilitate și
aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Față de celelalte proiecte când aprobam indicatori
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tehnico-economici o să vedeți în anexa de la proiect că sunt doar date cantitative, doar bucăți, doar
kilometri fără a aproba și banii necesari.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.
3.Proiect de hotărâre nr. 222/02.11.2018 referitor la modificarea poziţiilor nr. 378, 387, 395
şi nr. 918 din Anexa la HCL nr. 107/ 28.07.2014, privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului
public al municipiului Caracal.
Domnul Băloi Dănuț: în urma măsurătorilor cadastrale efectuate cu ocazia întocmirii
planurilor de amplasament şi delimitare a unor imobile ce aparţin domeniului public al Municipiului
Caracal efectuate de persoana juridică autorizată S.C. Geotop Cading Consult SRL s-au constatat
diferenţe între suprafeţele măsurate şi cele înscrise în Anexa la HCL 107/28.07.2014, după cum
urmează:
- teren intravilan, situat în str. Dragoş Vodă nr. 4A, aferent staţiei de captare preuzinal,
înscris la poziţia 387 din anexă cu suprafaţa de 2.100 mp, faţă de 2.048 mp rezultată din
măsurători;
- teren intravilan, situat în str. Anton Pann nr. 7, aferent staţiei de captare Anton Pann, înscris
la poziţia 395 din anexă cu suprafaţa de 4.960 mp, faţă de 15.382 mp rezultată din măsurători;
- teren intravilan, situat în str. Aleea Staţiunii nr. 16, aferent staţiei de epurare, înscris la
poziţia 918 din anexă cu suprafaţa de 32.862 mp, faţă de 44.829 mp rezultată din măsurători.
De asemenea, s-a constatat că terenul intravilan situat in str. Rahovei, nr. 45, aferent staţiei
de captare Redea, în suprafaţă de 4.068 mp, nu a fost cuprins în domeniul public al municipiului.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: nu apare stația Stoenești?
Domnul Băloi Dănuț: stația Stoenești nu intră în această reabilitare, nu este prinsă în planul
C.A.O..
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: din ce motiv, nu este concesională la C.A.O.?
Domnul Băloi Dănuț: este concesionată dar nu este prinsă în acest proiect de modernizare.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 223/02.11.2018 referitor la punerea la dispoziția proiectului
“DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN
PERIOADA 2014 -2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivului de
investiții aferente acestuia.
Domnul Băloi Dănuț: pentru investiția „Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Olt, în perioada 2014-2020”, în conformitate cu „Ghidul solicitantului-Condiții specificepentru POIM 2014-2020 Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare
a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației
emis de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
este necesară punerea la dispoziție a terenului aflat în patrimonial domeniului public al
Municipiului Caracal. Prin acest proiect de investiții se vor construi/extinde/reabilita rețele de apă și
canal din municipiul Caracal, reabilita puțuri forate(front captare), reabilita/înlocui conductele de
aducțiune, reabilita stațiile de pompare apă potabilă, reabilitare stațiile de tratare apă potabilă,
reabilitare rezervoarele de apă, construire rezervoare de apă, construcții stații pompare apă uzată,
conducte de refulare noi, extindere stație de epurare.
Domnul consilier Ionescu Dan Valentin: noi avem o experiență nefericită cu implementarea și
extinderea rețelei de gaze când practic refacerea căilor publice s-a făcut execrabil. Eu cred că ar
trebui discutat foarte serios să refacă căile publice exact cum erau înainte de a începe lucrările
pentru că atunci când s-au introdus gazele primăria a cheltuit foarte mulți bani pentru refacerea
infrastructurii municipiului.
Domnul primar: aveți dreptate, este un lucru foarte important, mereu avem probleme și cu
cei de la C.E.Z. și cu cei de la Distrigaz, cu cei de la C.A.O., este un adevăr pe care îl vedem toți pe
străzi. Pe de altă parte avem nevoie de acest proiect, ceea ce facem noi acum este o procedură
pentru a duce proiectul până la capăt, îmi pare rău că nu s-a desfășurat cu ceva timp în urmă, ne-ar
fi ajutat foarte mult pentru dezvoltarea orașului. Nu am putut să refacem anumite străzi datorită
acestui lucru, sper să înceapă odată acest proiect.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 13 voturi pentru.
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Prună
Toma, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PRUNĂ TOMA

RĂDESCU VIOREL EMIL
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