ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 244/13.10.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 13.10.2021 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși, (doamna
consilier Mușat Cornelia și domnul consilier Alexe Costică) lipsind motivat.
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 2, art. 134 alin. 4, art. 137 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al 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. 53418/12.10.2021 în baza Dispoziţiei nr.
999/12.10.2021.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căpățînă Robert Marius, dă cuvântul domnului
primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul Primar, dă citire ordinei de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
Domnul consilier Stănescu Viorel Octavian nu a participat la dezbaterea proiectului de hotărâre
nr. 242/12.10.2021 și nu și-a exercitat dreptul de vot.
1.Proiect de hotărâre nr. 239/12.10.2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a
Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri publice în interiorul
municipiului Caracal” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, P.N.D.L. are acum denumirea de Anghel
Saligny, iar prin acest program municipiul Caracal primește 2 miliarde de euro. Drumurile publice au
deja studiu de fezabilitate făcut noi aprobăm acum doar devizul general și ca astăzi să ne înscriem în
Programul național de investiții „Anghel Saligny”. Străzile sunt următoarele: str. Măceșului, str.
Torentului, str. Viilor, str. Primăverii, str. Lotrului, str. Rozelor, Aleea Teilor prelungire.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 240/12.10.2021 referitor la aprobarea cererii de finanțare și a
Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și
carosabile adiacente arterei de circulație Calea București, în municipiul Caracal, județul Olt”
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, pentru că noi avem aproximativ 2 miliarde de
euro prin acest program P.N.D.L., sperăm ca devizul general pe care îl aprobăm la proiectul nr.
239/12.10.2021 ne mai rămân bani ca să facem această reabilitare pe Calea București, este foarte
importantă mai ales că și ea avea făcute studiile de fezabilitate. Noi dacă vom aproba devizul general
pentru cele două proiecte, după amiază deja ne înscriem, pentru că se face online înscrierea. Unul din
pretextele pentru care s-a rupt coaliția este tocmai acest program.
Domnul consilier Calciu Titi-Horațiu: ne puteți spune care sunt parcările adiacente?
Domnul primar: este prins tot cartierul H.C.C., depinde câți bani ne vor rămâne de la primul
proiect.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
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3.Proiect de hotărâre nr. 241/12.10.2021 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A. ”, a
amplasamentului situat pe str. Mihai Viteazul, nr. 73A, municipiul Caracal, judeţul Olt şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Construire creșă mediemunicipiul Caracal, județul Olt”.
Domnul Tudor Ionuț Cătălin prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul primar: vreau să facem câteva precizări pentru că este important, la început am dat ca
și locație zona ANL cartier gară, numai că condițiile de suprafață nu puteau fi întrunite și în interioarul
orașului nu există suprafața aceasta. Singurul loc care puteam să îl dăm repede era fostul teren de la
groapă, are și cadastru, acolo sunt 19.000 m2 , este foarte bine, civilizăm zona de acolo, cu ghilimelele
de rigoare, vom face această creșă dar ne rămân spații și pentru alte investiții social culturale și atunci
vrem să facem intrarea din str. Mihai Viteazul chiar dacă panta este foarte mare, facem un sens
giratoriu, parcare, să înfrumusețăm zona. În afară de creșă să mai facem alte clădiri pe care le gândim
în viitor, pentru asta așteptăm idei, propuneri, este de perspectivă. Va fi un loc unde poți să parchezi
mașina și te poți duce în parc. Aș fi preferat să fie în cartierul H.C.C. dar nu avem spațiul necesar.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4.Proiect de hotărâre nr. 242/12.10.2021 referitor la aprobarea utilizării temporare a suprafeței
de 1600 mp, teren domeniul public, aparținând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58338,
necesară organizării de șantier de către Lider Asociere Elsaco Electronic S.R.L. în vederea derulării
Proiectului OT-CL-03 – Reabilitare sistem de tratare apă în Aglomerarea Caracal.
Domnul Tudor Ionuț Cătălin prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul primar: proiectul mare cu C.A.O. este împărțit în 3 proiecte, unul se referă la stația de
epurare, este de 8 milioane euro plus T.V.A., al doilea proiect se referă la stația de tratare apă și
prevede investiții în zona Rezii, lângă târg, în preuzinal și la Anton Pann, trebuie schimbate toate
rezervoarele care sunt proaste găurite, colmatate, etc., deci vom avea o altă categorie de apă, va fi un
sistem de control modern asupra calității apei, este de 8 milioane euro fără T.V.A., al treilea proiect
constă în extinderea și reabilitarea rețelei de apă și canal care este în licitație. Sperăm ca cel puțin până
la sfârșitul anului și acest proiect să fie semnat. Primele două contracte sunt semnate, iar firmele care
au încheiat contractele au nevoie de un spațiu unde să își țină utilajele și am găsit acest spațiu la târg
unde să facem organizarea de șantier.
Domnul secretar face precizarea că la acest proiect s-a înlocuit cartea funciară, aceasta nu era la
momentul transmiterii proiectului.
Domnul consilier Popescu Cătălin Eugen: sunt proiecte tip?
Domnul primar: da, sunt 3 tipuri, 1-creșa mică=40 m2, 2-creșa medie=80 m2.
Domnul consilier Popescu Cătălin Eugen: nu mă interesau condițiile, mă interesa tipul
proiectului pentru că dacă se mai poate face ceva, sugestia mea este de a pune niște panouri
fotovoltaice pe tot ce se face de acum încolo.
Domnul primar: sigur că da, mai discutam între noi și am văzut că fără o componentă de mediu
nu se mai aprobă niciun proiect, așa că pe lângă aceste proiecte în altă ședință de consiliu vom discuta
și despre fonduri de la Agenția de Mediu e vorba tot de 2 milioane de euro, presupune clădiri publice
reabilitate din punct de vedere energetic, ne-am gândit la clădirea I.T.L. și la Creșa din Dr. Marinescu,
toate clădirile care le vom construi vom încerca să le dăm o componentă de mediu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru.
5. Informări, întrebări şi interpelări.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Căpățînă
Robert Marius, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,
RĂDESCU VIOREL EMIL

CĂPĂȚÎNĂ ROBERT-MARIUS
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