ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 17.07.2020 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 19 consilieri locali aleşi.
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 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. 31114/16.07.2020 în baza Dispoziţiei nr. 480/16.07.2020.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus domnul consilier Ionescu Dan Valentin propunerea fiind
aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă 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 în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 115/13.07.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din
H.C.L. nr. 89/31.08.2017 referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA,
CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN
VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.
Domnul Toma Octavian Dănuț: la acest proiect astăzi vom aproba indicatorii tehnicoeconomici și sursele de finanțare pentru acest obiectiv de investiții. Pe de o parte având în vedere
Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 care a instituit o serie de cerințe pentru obiectivele de investiții și
pe de altă parte cerințele Inspectoratului pentru Situații de Urgență care au venit să modifice în plus cu
ceva sume în urma emiterii avizului la incendiu pentru acest obiectiv. Valoarea totală dată de cele două
legiferări cu care se suplimentează acest obiectiv de investiții este de 1.736.960,74 lei, dintre care
762.838,89 lei reprezintă diverse și neprevăzute aproape 20% din valoarea proiectului care vor fi sau
nu cheltuite în funcție de ceea ce executantul lucrării va găsi la momentul respectiv pe parcursul
procesului de lucrări. Celelalte sume 974.121,85 lei se defalcă în 157.551,07 lei și reprezintă cerințele
I.S.U. este vorba despre copertine metalice pe fațada de Vest a obiectivului de investiții, acestea sunt
obiecte automatizate care în momentul declanșării senzorului de incendiu se postează automat pe
ferestre astfel încât incendiul să nu se ducă către clădirile rezidențiale din apropiere. Cealaltă sumă de
816.570,78 lei este în baza O.U.G. nr. 114/2018. Pe de altă parte contractul de finanțare expiră pe data
de 31.08.2020 și vă sunt dator cu câteva explicații: procedura de achiziție publică a durat 17 luni dat
fiind faptul că în cele 17 luni prima licitație a fost anulată datorită faptului că ofertantul nu și-a depus
toate documentele și i-a expirat și garanția de bună execuție. De asemenea emiterea avizelor a durat
foarte mult, numai la I.S.U. emiterea avizului a durat 4 luni, proiectul a fost întârziat și datorită
situației actuale pe care o parcurgem cu toții iar verificarea tehnică de către verificatorii atestați a fost
destul de dificil de făcut. Am finalizat demersurile pentru emiterea actului adițional, se află în
verificare la Agenția pentru Dezvoltare Regională care reprezintă un organism intermediar, urmând ca
ele se fie verificate în urma discuțiilor cu ofițerul de proiect luni, iar dumnealor vor emite mai departe
cerința către Ministerul Dezvoltării să se mărească perioada de implementare cu 24 luni. Asta
înseamnă 18 luni pentru perioada de execuție efectivă a lucrărilor la obiectivul de investiții conform
graficului de execuție din proiectul tehnic iar alte 6 luni sunt pentru pregătirea recepției la finalizarea
lucrărilor, pentru dotarea obiectivului de investiții și nu în ultimul rând pentru digitizarea acestuia care
este un indicator asumat de către ordonatorul de credite la semnarea contractului, iar aceasta nu se
poate face decât după ce obiectivul de investiții este finalizat.
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Domnul președinte de ședință: valoarea totală a cererii de finanțare este de 7.666.585,97 lei,
contribuţia consiliului local totală este de 1.932.020,20 lei din care 117.031,94 lei sunt cheltuieli
eligibile. Deci asta reprezintă un sfert din totalul cheltuielilor, ce reprezintă cheltuielile neeligibile?
Domnul Toma Octavian Dănuț: cheltuielile neeligibile reprezintă aceste solicitări din partea
I.S.U. și manopera conform O.U.G. nr. 114/2018.
Domnul președinte de ședință: deci solicitările I.S.U. nu au fost făcute înainte de finalizarea
proiectului?
Domnul Toma Octavian Dănuț: nu, etapele documentației tehnice au fost următoarele:
elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, este o similititudine cu studiul de
fezabilitate numai că aici a fost nevoie de o expertiză tehnică, după ce proiectul a fost câștigat s-a scos
la licitație proiectul tehnic și detaliile de execuție iar proiectul tehnic a fost obligatoriu verificat de
către verificatori atestați, pe partea de arhitectură, pe partea de structură, pe partea de rezistență și toate
aceste lucruri au fost transmise I.S.U. pentru emiterea avizului. Dumnealor au constat că mai trebuie
pus câte ceva acolo.
Domnul președinte de ședință: și noi am solicitat fonduri europene înainte de asta?
Domnul Toma Octavian Dănuț: absolut, conform contractului de finanțare și a declarației
ordonatorului principal de credite, care este act administrativ la contractual de finanțare, tot ce
înseamnă cheltuială neeligibilă și conexă care apare ulterior semnării contractului de finanțare este
suportată de către bugetul local.
Domnul primar: așa este, suma cu care suntem de acord la început nu mai poate fi modificată și
de aceea devin cheltuieli neeligibile.
Domnul Toma Octavian Dănuț: toate cheltuielile neeligibile pe parcurs vor fi suportate din
bugetul local, contribuția Comisiei Europene ca alocare rambursabilă este de 5.734.565 lei care nu mai
poate fi modificată. Nu poți să prevezi din etapa de elaborare a documentației tehnice care este la nivel
de studio de fezabilitate sau D.A.L.I., după caz, să prevezi ce poată să ceară un organism al statului
roman ulterior pentru ca acel proiect să fie complet din punctul dumnealor de vedere. Este foarte greu.
Domnul președinte de ședință: problemele cu I.S.U. nu sunt probleme care apar așa peste noapte,
sunt probleme mai vechi și trebuie prinse în proiect.
Domnul Toma Octavian Dănuț: asta vreau să vă spun că la faza D.A.L.I. nu se emite aviz I.S.U.,
acesta se emite la faza proiectului detalii de execuție, verificat de către verificatorii atestați.
Domnul președinte de ședință: sunt cheltuieli mari pentru bugetul local, inițial sunt cheltuieli de
2% dar acum au ajuns la 23%.
Domnul Toma Octavian Dănuț: cheltuielile cresc în perioada de implementare mai ales la
clădirile de patrimoniu.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionescu Dan
Valentin declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată.
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