ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 19.06.2015 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local 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. Având în vedere
prevederile art. 39 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. 118/18.06.2015 în baza Dispoziţiei nr.
837/18.06.2015.
În continuare, arată că urgenţa şedinţei este motivată de necesitatea adoptării acestui proiect
în regim de urgenţă având în vedere obiectul acestui proiect.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Stănescu Viorel Octavian, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 117/15.06.2015 referitor la aprobarea acordului de principiu în
vederea depunerii la finanţare de către Primăria municipiului Caracal a proiectului „SCHIMBURI
DE TRADIŢII ŞI PATRIMONIU CULTURAL COMUN PE MALURILE DUNĂRII” („THE
COMMON HERITAGE AND TRADITION EXCHANGE ON THE COASTS OF DANUBE
RIVER”) este prezentat de d-nul Toma Octavian Dănuţ care arată că
D-nul Primar arată că este vorba de un proiect transfrontalier cu municipiul Montana cu care
suntem înfrăţiţi şi depunerea acestui proiect comun trebuie să se facă până pe data de 25 iunie,
deasemenea mai există un proiect în derulare care se va depune în luna septembrie privind sistemul
de alarmare pe situaţii de urgenţă, la fel un proiect tranfrontalier, comun cu municipiul Montana.
D-nul Toma Octavian Dănuţ prezintă un scurt istoric în ceea ce priveşte proiectul de
hotărâre.
Având în vedere Referatul de specialitate nr. 203 / 12.06.2015 emis de Centrul Cultural
Municipal Caracal, înregistrat la sediul Primăriei municipiului Caracal cu nr. 11355 / 12.06.2015,
din care rezultă necesitatea achiziţionării de garnituri de costume populare şi încălţăminte de scenă
pentru dansatorii Ansamblului Folcloric „Romanaţi”, necesitatea achiziţionării unor instrumente
muzicale (ţambal de concert, ţambal mic, nai, acordeon, chitară şi vioară) specifice activităţii
ansamblului, precum şi necesitatea achiziţionării unui autocar necesar deplasărilor la festivalurile
din ţară şi străinătate unde sunt invitaţi, având în vedere bogata activitate a „Ansamblului Folcloric
Romanaţi”, cât şi difersificatul repertoriu de dansuri populare precum şi participarea acestuia la
festivaluri specifice în ţară şi în străinătate, am procedat la identificarea oportunităţilor de susţinere
financiară a activităţilor culturale desfăşurate pe segmentul de promovare a tradiţiilor şi
patrimoniului cultural naţional.
Astfel, Servicul Programe, Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului
Caracal, a identificat oportunitatea finanţării, în cadrul programului INTERREG V-A ROMÂNIA –
BULGARIA, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi cofinanţat de România şi Bulgaria prin contribuţii de la bugetul de stat şi de la beneficiarii proiectului.
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Zona eligibila a programului include localităţi din 7 judeţe din România (Mehedinţi, Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa) şi 8 districte din Republica Bulgaria (Vidin,
Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrici).
În acest sens Primăria municipiului Caracal, în baza Acordului de cooperare şi înfrăţire
încheiat la 26.09.2006 cu Primăria municipiul Montana din Republica Bulgaria, va depune în
calitate de lider de proiect, spre finanţare proiectul „SCHIMBURI DE TRADIŢII ŞI
PATRIMONIU CULTURAL COMUN PE MALURILE DUNĂRII” („THE COMMON
HERITAGE AND TRADITION EXCHANGE ON THE COASTS OF DANUBE RIVER”) în
cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – BULGARIA, Axa nr.2 – „O regiune verde”,
Obiectivul specific nr. 2.1 – „Îmbunătăţirea utilizării durabile a patrimoniului natural şi a resurselor
şi a patrimoniului cultural”.
Proiectul va avea o perioadă de implementare de maxim 24 de luni, iar valoarea maximă a
proiectului, conform Ghidului solicitantului de finanţare în cadrul Programului INTERREG V-A
ROMÂNIA – BULGARIA, va fi echivalentul în lei a 1.500.000 euro pentru ambii parteneri în
cadrul proiectului.
Actul care urmează a fi emis de către consiliul local este acordul de principiu ca autoritatea
publică să participe în cadrul acestui program, ulterior în perioada de evaluare, evaluatorii vor
solicita mai mult ca sigur un act adiţional la aceată hotărâre cu privire la sumele efective care vor fi
cheltuite şi care trebuiesc aprobate tot de către consiliul local. Mai arată că finanţarea este de la
Comisia Europeană în proporţie de 98% , 2% revenind autorităţii publice locale, dar acest 2% se va
regăsi numai după perioada de implementare, pentru că trebuie suportată din cadrul bugetului local
toată cheltuiala proiectului după care, pe parcursul implementării proiectului va trebui să facem
cerere de rambursare şi ni se vor remite plăţile pe care le-am făcut până la data respectivei cereri de
rambursare.
D-nul Teodorescu Florian arată că proiectul are două componente una de evenimente şi o
parte conform ghidului de finanţare care ne permite să achiziţionăm o serie de bunuri pentru
activitatea culturală. Pe partea de evenimente vor fi o serie de evenimente începând de la partea de
cercetare şi descoperire a valorilor culturale care vor fi puse mai departe în valoare prin scimburile
culturale realizate între cele două municipalităţi Caracal şi Montana, fie că vor fi evenimente
separate fie că sunt în cadrul acelei săptămâni, la noi numită Săptămâna Rusaliilor, iar la bulgari
Ziua Sfântului Spirit, fiind aceeaşi sărbătoare, denumirile fiind diferite. Evenimentul va fi unul
comun, va începe în Bulgaria şi se va continua în Caracal în cadrul festivalului pe care ei îl
organizează şi în cadrul festivalului pe care noi îl organizăm – Festivalul Naţional Căluşul
Românesc – vor fi o serie de activităţi pe lângă atelierele de dans, schimburi culturale între cele
două comunităţi, o serie de activităţi artistice, un târg de meşteşuguri tradiţionale, de punerea în
valoarea a meşteşurgurilor tradiţionale şi a gastronomiei specifice celor două maluri ale Dunării,
mese rotunde, întâlniri şi tot felul de schimburi de bune practici legate de activitatea culturală.
Pe partea de achiziţie, în proiect am solicitat costume populare pentru ansamblul folcloric
Romanaţi al Centrului Cultural şi motivaţia fiind aceea că ultimele costume care sunt folosite în
prezent sunt achiziţionate în anul 1989, multe dintre ele s-au degradat, plus, în continuare, o serie de
costume, deoarece în cadrul proiectului va fi şi un spectacol cu partenerul bulgar şi vor trebui o
serie de costume care să pună în valoare şi în evidenţă toate zonele folclorice din România pe care
noi încercăm să le prezentăm în acest spectacol.
Pe lângă achiziţia de costume am cerut o serie de echipamente tehnice pentru sonorizare
care sunt necesare în aer liber şi un microbuz cu o capacitate de 27 de locuri care să fie la dispoziţia,
nu numai a ansamblului, bineînţeles şi a comunităţii, pentru orice eveniment artistic pe care
instituţia noastră îl are pentru schimburile culturale, precum şi materialele de promovare.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că este de acord cu proiectul,
precizând că rezistenţa prin cultură reprezintă una dintre componentele de bază ale dăinuirii
poporului român pe aceste meleaguri şi crede că şi în viitor putem să facem din această cultură o
formă a rezistenţei noastre. Consideră că s-a strecurat o greşeală în raportul de specialitate al d-lui
Toma Octavian pentru că din istoricul prezentat s-a referit la echivalentul în lei a 1 000 000 euro,
iar în materialul înaintat este vorba de echivalentul în lei a 1 500 000 euro.
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D-nul Toma Octavian arată că este vorba de valoarea maximă.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că în raportul Centrului Cultural se
face referire la 6000 km pe care trebuie să-i facă autocarul, precizând că este puţin şi că ar trebui să
facă mult mai mult pentru a promova mult mai bine valorile romanaţene, pentru că ştie că sunt şi
calităţi şi posibilităţi de a face acest lucru.
D-nul consilier Dimulescu Virgiliu Dan arată că microbuzul va fi la dispoziţia comunităţii
locale, ceea ce înseamnă că, dacă până la urmă se face descentralizarea şi dânsul va veni ca unitate
la comunitatea locală, poate beneficia, aşa că cei 6000 de km se vor tripla.
D-nul consilier Ionescu Dan Valentin este de acord cu proiectul, precizând că ar dori să fie
folosite aşa cum trebuie dotările solicitate pentru că primăria a mai avut o staţie de sonorizare care a
fost folosită la nunţi şi la botezuri şi s-a ales praful de ea, sperând să nu se ajungă în aceeaşi situaţie.
D-nul Toma Octavian arată că pe proiect este cu totul altfel, monitorizările pe perioada de
implementare, doi ani nu te lasă în pace, iar timp de cinci ani după implementare, la fel.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Stănescu
Viorel Octavian, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

STĂNESCU VIOREL OCTAVIAN

VIOREL EMIL RĂDESCU
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