ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 14.09.2016 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului
Local Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 consilieri locali aleşi. Având în vedere
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. 186/13.09.2016 în baza
Dispoziţiei nr. 451/13.09.2016.
Domnul secretar: nefiind prezent la ședință domnul consilier Calciu Horațiu care trebuia să
fie președinte de ședință și având în vedere prevederile art. 10 alin. 6 din R.O.F. a Consi liului local
al municipiului Caracal, se precizează că în cazul lipsei președintelui de ședință la una din ședințele
organizate pe perioada mandatului său, conducerea ședinței va fi asigurată de un președinte ales
numai pentru ședința respectivă, în consec ință vă rog, să faceți propuneri.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Băţăgui Costel Răzvan, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Domnul secretar supune spre aprobare procesul verbal de la ședința ordinară din data de
31.08.2016.
Procesul-verbal este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 185/13.09.2016 referitor la intrarea U.A.T. Municipiul Caracal
în parteneriat cu entități de drept public și privat în vederea depunerii și implementării proiectului
PROGRAME INTEGRATE DE REDUCERE A SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE IN
COMUNITATEA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI CARACAL finantat prin programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) - ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în
comunitățile marginalizate” este prezentat de domnul Toma Octavian Dănuț și domnul Tudor
Cătălin Ionuț.
Domnul Roșianu, reprezentantul firmei SC MEDILINE EXIM SRL: proiectul în discuție
dorește respectarea dreptului la școlarizare și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în zone
defavorizate. În zona Caracal au fost identificate 2 zone care se pretează pentru un astfel de proiect,
zona pe care noi am selectat-o este zona cartierului Bold unde s-a făcut un studiu sociologic și în
urma studiului a reieșit că este nevoie de un proiect din zona promovării resurselo r umane și anume
axa 4.2. Obiectivele proiectului în discuție ar fi creșterea accesului participării la educație și
reducerea abandonului școlar, am fixat un obiectiv pentru 22 de elevi de la clasele I -VIII. Pentru a
crește șansele de ocupare în piața muncii pentru 472 de persoane se vor implementa proiecte de
informare și consiliere profesională, de calificare și specializare, plus mediere pe piața muncii. Din
aceste 472 de persoane, se vor selecta un număr de 24 de persoane care trebuie să aibă un spirit
antreprenorial destul de bine dezvoltat, iar aceste persoane vor primi în cadrul proiectului un sprijin
de 25.000 euro pentru înființarea unui s.r.l.
Se dorește prin acest proiect și calificarea a minim 288 de persoane în meserii care au fost
solicitate sau a căror necesitate a reieșit în urma studiului sociologic pe care l-am făcut.
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Se dorește totodată, angajarea prin acest proiect a 142 de persoane la societăți comerciale de
pe raza municipiului Caracal, societățile comerciale care vor angaja aceste persoane pe care noi în
prealabil, în cadrul proiectului, vor fi instruiți, vor primi subvenții din proiect pentru menținearea
persoanelor pe durata contractului pe care îl încheie cu solicitantul proiectului.
Se dorește totodată furnizarea de servicii social e și medicale pentru minim 551 de persoane.
și
Ca activități conexe proiectului, mai sunt prevăzute ajutorul oferit prin proiect către minim 10
persoane pentru a-și dobândi acte de stare civilă și acte de proprietate pentru locuințele în care
domiciliază.
Se dorește îmbunătățirea nivelului de trai în zona defavorizată pe care noi am identificat -o
pentru 200 de gospodării, conectarea la utilități acolo unde nu sunt și prin dotarea cu echipamente
electronice, electrocasnice de bază, primare.
Domnul președinte de ședință: când se depune formularul, când se deschide axa și care este
termenul?
Domnul Roșianu: formularul de depunere ca cerere de finanțare este mâine 15 septembrie ora
16:00.
Domnul primar: aș vrea să fac o precizare, de aceea a fost această grabă, să nu pierdem acest
proiect și de aceea am rugămintea să aveți încredere în aceste propuneri pentru că dacă a fost ceva
să fie pe ordinea mea de zi în fiecare zi chiar aceste proiecte mi-am propus să fie și ori de câte ori o
să avem această ocazie o să vă deranjăm și o să încercăm să facem câte o ședință extraordinară și
probabil și săptămâna viitoare o să mai fie o ședință extraordinară pentru că a fost timpul foarte
scurt și nu am putut să le discutăm până astăzi.
Domnul Roșianu: aș vrea să menționez că strict pe aceste axe ultima modificare a apărut acum
două săptămâni și din acest lucru a trebuit să se facă modificări în documentație și a durat ceva timp
și de aceea a rămas pe ultima sută de metri.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Nicula e: avem în față un proiect multianul care se
întinde pe cel puțin 6 ani iar 3 ani se implementează proiectul și cel puțin 3 ani Consiliul local se
angajează să mențină această situație. Am o întrebare pentru domnul Roșianu: la pagina 20 din
contractul cadru avem niște cheltuieli și sunt nelămurit, nu știu de unde rezultă aceste cheltuieli și
cred că este o greșeală?
Domnul Toma Octavian Dănuț: fiecare valoare pe care dumneavoastră o aveți în dreptul
liderului sau partenerului de proiect, valorile au fost calculate în funcție de activitățile pe care le are
fiecare partener în proiect, totalul aveți perfectă dreptate este o greșeală pe care noi am corectat-o
ulterior, valoarea totală a proiectului este de 26.770.635,58 lei, deci sumele acelea însumate
reprezintă un alt total, aveți perfectă dreptate, iar partea de 2% este calculată la valoarea fiecărui
partener în parte. U.A.T. Municipiul Caracal are o contribuție de 128.447,93 lei.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: să înțeleg că vom face această
modificare?
Domnul Toma Octavian Dănuț: este făcută deja, sigur.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: la art. 7 din proiectul de hotărâre spune
că: ” Consiliul Local al Municipiului Caracal, se angajează ca după încheierea finanţării să menţină
obiectivele finanțate prin proiect, în conformitate cu cererea de finațare aferenta ghidului POCU
2014 – 2020 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate” AP 4/ PI 9.ii/
OS 4.2.”, căutând în ce ni s-a pus pe mail, nu am găsit aceste obiective finanțate pe care noi
consiliul local ne obligăm să le menținem 3 ani asta înseamnă că cei care vor veni după noi se
obligă să le mai mențină încă 3 ani, ăsta e contractul cadru. Aș ruga pe domnul Roșianu să ne
lămurească care sunt aceste obiective?
Domnul Roșianu: proiectul acesta are durată de implementare 3 ani, după terminarea
implementării acest proiect va mai fi supravegheat încă 3 ani, în această perioadă de 6 ani toți
partenerii sunt obligați să mențină bunurile obținute prin proiect, de exemplu sunt imprimante,
calculatoare și altele, plus restul de active care izvorăsc din implementarea proiectului, cum ar fi de
exemplu actele prin care s-a implementat proiectul, adică primăria este obligată să mai păstreze
minim 3 ani actele pentru că după cei 3 ani vor mai exista diverse controale și practic proiectul se
închide în 6 ani.
Domnul primar: acesta este un lucru simplu, important este să nu angrenăm alte cheltuieli.
Domnul consilier Ștefănescu Smărăndache Niculae: am înțeles de la domnul administrator că
este vorba de 21 de elevi care vor intra în acest program iar zona identificată este zona Bold, să
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înțeleg că acești elevi sunt din zona Bold, atunci dacă acești elevi sunt din zona Bold de ce partener
nr. 3 este Școala nr. 1 care nu este în zona Bold?
Domnul Toma Octavian Dănuț: Școala nr. 3 este în structura Școlii nr. 1, Centrul financiar
este Școala nr. 1, sunt toate documente le atașate la proiect.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Băţăgui
Costel Răzvan, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

BĂŢĂGUI COSTEL RĂZVAN

RĂDESCU VIOREL EMIL
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