ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 07.03.2018 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 14 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. 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. 60/06.03.2018 în baza Dispoziţiei nr.
203/06.03.2018.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Maciu Marin, 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. 59/06.03.2018 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 „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN
REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 117853, ce urmează a fi
finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, CONDIȚII SPECIFICE DE
ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL
POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1
OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE.
Domnul Toma Octavian Dănuț: proiectul „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE
PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 117853, a întrunit
un punctaj de 77 de puncte, acesta a fost aprobat la faza de depunere a documentației tehnice în
vederea evaluării tehnice și financiare în luna octombrie 2017, indicatorii tehnico-economici rămân
neschimbați, însă în urma procesului de evaluare suma de 1.900 lei a fost considerată neeligibilă de
către evaluatori, ea constituind T.V.A. – ul aferent activităților de informare și publicitate în sumă
totală obligatorie de 10.000 lei. Întreaga sumă a proiectului rămâne acceeași, sursele de finanțare
rămân aceleași, 85% Comisia Europeană, 35% Bugetul de Stat, 2% Buget local, crește contribuția
consiliului local cu această cheltuială neeligibilă de la 202.627,74 lei la 204.527,74 lei. Diferența
este de 1.900 lei, însă conform Ghidului Solicitantului suntem obligați ca în perioada de
precontractare să transmitem finanțatorului ultima variantă a hotărârii de aprobare a proiectului în
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie. Vineri este
termenul de depunere până la ora 16:30.
Domnul primar: noi am mai discutat despre acest proiect.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi pentru.
Domnul Toma Octavian Dănuț: acest proiect va fi continuat de un alt proiect care urmează
să fie depus într-o lună sau două la finanțare, este vorba de reabilitarea și modernizarea
ambulatorului de specialitate, un proiect în valoare de 2.300.000 euro, acolo vor fi activități de
reabilitare și dotare cu echipamente specifice cabinetelor de ambulatoriu. Deocamdată Ghidului
Solicitantului este în faza de consultare publică, așteptăm să se deschidă axa de finanțare,
documentația tehnică este elaborată din anul 2014 iar acum se lucrează la reactualizarea
indicatorilor tehnico-economici.
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Domnul primar: fiind vorba despre spital aș vrea să fac o precizare, pentru că în ședința
trecută a venit o doamnă pentru a face pentru secția de pediatrie sponsorizări. Aș vrea să înțeleagă și
cetățenii orașului nostru că s-au dat sume importante din bugetul local către spital pentru că punem
preț pe sănătate și pe educație. Noi ajutăm cât putem spitalul și încercăm să ajutăm secțiile în
funcție de nevoile lor. Dacă cineva vrea să sponsorizeze spitalul să ia legătura cu cei de la spital.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Maciu
Marin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MACIU MARIN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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