ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 11.09.2015 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 15 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. 177/10.09.2015 în baza Dispoziţiei nr.
1467/10.09.2015.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Alexe Costică, 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. 171/08.09.2015 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE
- ALARMARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARACAL”, parte
integrantă a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA
REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE
RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA –
CARACAL”) este prezentat de d-nul Toma Danut Octavian care arată că având în vedere uzura
fizică şi morală a Sistemului de Înştiinţare - Alarmare pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Caracal, precum şi necesitatea achiziţionării unui astfel de sistem necesar sporirii coordonării şi
reacţiilor eficiente ale Autorităţii Publice Locale în situaţii de urgenţă, provocate de catastrofe
naturale (inundaţii,cutremure, furtuni, etc.) am procedat la elaborarea documentaţiei tehnicoeconomice precum şi a identificării oportunităţilor de susţinere financiară a activităţilor desfăşurate
pe segmentul situaţiilor de urgenţă.
În acest sens Municipiului Caracal, în baza Acordului de cooperare şi înfrăţire încheiat la
26.09.2006 cu Municipiul Montana din Republica Bulgaria, va depune în calitate de beneficiarpartener de proiect, spre finanţare proiectul „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE
NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”,
(„PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER
REGION OF MONTANA – CARACAL”) în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA –
BULGARIA, Axa nr.3 – „O regiune sigură”, Obiectivul specific nr. 3.1 – „Îmbunătăţirea
managementului comun al riscurilor din zona transfrontalieră”.
Astfel prin documentaţia tehnico-ecomică întocmită de SC TOPGES PROIECT SRL
Craiova pentru obiectivul de investiţii „SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARACAL” parte integrantă a
proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII
TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, ce va fi depus la finanţare în cadrul
Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – BULGARIA, Axa nr.3 – „O regiune sigură”,
Obiectivul specific nr. 3.1 – „Îmbunătăţirea managementului comun al riscurilor din zona
transfrontalieră”, s-a studiat scopul principal, necesitatea şi oprtunitatea promovării investiţiei.
În continuare, prezintă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
MUNICIPIULUI CARACAL” parte integrantă a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE
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DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE
MONTANA – CARACAL”, a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii.
Mai arată că documentele care vor fi aprobate astăzi vor fi transmise partenerului bulgar
care, în acest caz, este lider de proiect, iar el le va include în cererea de finanţare lărgită comună a
proiectului.
D-nul consilier Ilin Radu întreabă care a fost urgenţa acestui proiect?
D-nul Toma Dănuţ arată că: urgenţa acestei şedinţe este dată de faptul că termenul de
depunere este de 30 septembrie ora 16, iar până atunci o serie de documente trebuiesc traduse şi în
limba engleză pentru că verificare documentaţiei este făcută de un birou comun român-bulgar, iar
toate documentele conform ghidului solicitantului trebuie traduse în limba engleză. Pe de altă parte
documentele trebuie transmise partenerului bulgar, care, la rândul lui trebuie să aibă timpul necesar,
până pe data de 30 septembrie, când va fi depunerea, să lege toate aceste documente comune şi să
facă şi ei bugetul final al proiectului.
D-nul consilier Ilin Radu îl întreabă pe dl. Primar de ce la art. 1 din proiect, titlul este
completat cu „întocmit de SC SC TOPGES PROIECT SRL Craiova „ , considerând că această
completare este nefondată.
D-nul Primar arată că: sunt de acord cu d-voastră, proiectul este elaborat de Direcţia de
fonduri europene, aşa au stabilit, noi până la urmă, stabilim un studiu de fezabilitate, că este
întocmit de anumite persoane, selecţia a fost făcută de către dl. Toma în discuţie cu dl. Barbu, fiind
specialişti în aceste domenii.
Dl. Toma Dănuţ arată că la baza studiului de fezabilitate au stat o serie de oferte pe care
le-am primit la sediul instituţiei, una dintre companiile care se ocupă de astfel de sisteme de
alarmare şi înştiinaţare la dezastre, pe care am vizualizat-o pe internet, s-a luat legătura cu
dumnealor, ne-a fost recomandată această companie care face studiul de fezabilitate şi este
specializată pe astfel de domeniu, iar din punct de vedere al transparenţei a considerat că este
obiectiv să puteţi vedea şi compania care a făcut acest document.
Dl. consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că este de acord cu dl consilier Ilin,
considerând că este bine să fie eliminată societatea din art. 1 din proiect.
Supus la vot, cu modificarea propusă, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre nr.172/08.09.2015 referitor la aprobarea acordului de principiu în
vederea depunerii la finanţare de către Primăria municipiului Caracal a proiectului
„PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII
TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF
NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)
este prezentat de d-nul Toma Danut Octavian care arată că având în vedere uzura fizică şi
morală a Sistemului de Înştiinţare - Alarmare pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Caracal,
precum şi necesitatea achiziţionării unor echipamente şi utilaje necesare sporirii coordonării şi
reacţiilor eficiente ale Autorităţii Publice Locale în situaţii de urgenţă, provocate de catastrofe
naturale (inundaţii, incendii, cutremure, furtuni, etc.) am procedat la identificarea oportunităţilor de
susţinere financiară a activităţilor desfăşurate pe segmentul situaţiilor de urgenţă.
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.
În cadrul proiectului se vor achiziţiona următoarele:
1. Sistem de înştiinţare – alarmare pentru situaţii de urgenţă format din 2 sirene
electronice de 600 W, 7 sirene electronice de 1200 W, 1 staţie de alarmare şi
înştiinţare – valoare estimată: echivalentul în lei a 140.000 euro cu TVA
2. Vehicule pentru deszăpezire de tip UNIMOG: 5 bucăţi – valoare estimată
echivalentul în lei a 1.170.870 euro cu TVA
3. Staţii de emisie recepţie: 6 bucăţi – valoare estimată echivalentul în lei a 2084
euro cu TVA
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4. Măşti de gaze: 100 bucăţi – valoare estimată echivalentul în lei a 6200 euro cu
TVA
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 Municipiului Caracal, în baza Acordului de cooperare şi înfrăţire încheiat la
26.09.2006 cu Municipiul Montana din Republica Bulgaria, va depune în calitate de beneficiarpartener de proiect, spre finanţare proiectul „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE
NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”,
(„PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF
MONTANA – CARACAL”) în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – BULGARIA,
Axa nr.3 – „O regiune sigură”, Obiectivul specific nr. 3.1 – „Îmbunătăţirea managementului comun
al riscurilor din zona transfrontalieră”.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate
3.Proiectul de hotărâre nr. 176/10.09.2015 referitor la aprobarea rectificarii Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015, respectiv completarea listei de
investiţii pe anul 2015 la nivel de UAT este prezentat de d-na Chesnoiu Cristina care arată: ca şi
prioritate majoră a acestei şedinţe a avut-o suma primită de la Ministerul Sănătăţii pentru
cofinanţarea achiziţiei computer tomograf la spitalul municipal Caracal, în vederea demarării
procedurii de achiziţie, spitalul trebuie să aibă prevedere bugetară înainte de angajrea oricărui alt
contract. În consecinţă, am recurs la întocmirea tuturor documentelor ce s-au impus a fi întocmite
pentru demararea acestui proiect.
În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de pentru anul 2015 nr. 186/2014, Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică Bugetul de
Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015
Având în vedere:
- Legea nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.44, art.45 ,art.46,art. 48 şi art. 49, alin 1- 9 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Referatele de specialitate întocmite de serviciile şi departamentele de specialitate din cadrul
instituţiei.
- Rapoartele de audit ad-hoc ale Centrului Financiar Scoala Generala nr.1 Caracal, nr
164/30.07.2015, nr.187/31.08.2015, avizate de Inspectoratul Scolar Judetean Olt, prin care se
solicita suplimentarea cheltuielilor de personal aferente lunii iulie si august 2015. Conform
HOTARARII nr. 1274 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe
elev/prescolar/an si finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din
bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2012..... art. 5. – alin.
(4) In cazuri exceptionale, inclusiv cele prevazute la art. 4 alin. (6), atunci cand sumele calculate
nu asigura plata drepturilor salariale prevazute la art. 1 alin. (2) sau nu asigura plata cheltuielilor
prevazute la art. 1 alin. (4) la unele unitati de invatamant cu personalitate juridica, in cadrul
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate judetului/municipiului Bucuresti prin
legea bugetului de stat pe anul 2012, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare, pot efectua
redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului
Bucuresti cu aceasta destinatie. Alin.(5) In situatia prevazuta la alin. (4) redistribuirea sumelor
intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativteritoriale se aproba de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al
inspectoratului scolar.
- H.C.L. 78/31.08.2015 privind utilizarea din fondul de rezerva a bugetului local al
municipiului Caracal pe anul 2015 a sumei de 260.000 lei, pentru cofinantarea obiectivului “dotarea
cu echipamente medicale”- obiectivul Computer Tomograf, pentru Spitalul municipal Caracal.
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- Contractul pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre
autoritatile administratiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor
pentru spitalele din subordinea acestora incheiat sub nr . 1683/28.08.2015
Prezentele propuneri de Rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul financiar
2015 au fost grupate în jurul următoarelor considerente: rectificarea bugetului local, virări de credite
în cadrul capitolelor, respectiv între capitolele bugetului local, în vederea achitării anumitor bunuri
si servicii, modificarea repartizarii sumelor pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului
local .
Bugetul de Venituri si Cheltuieli Buget local pe anul financiar 2015 se va modifica conform
tabelului din raportul de specialitate al proiectului prezentat.
Dl consilier Ilin Radu întreabă de ce avem depăşiri de cheltuieli la Şcoala Gimnazială nr.1?
Dna Chesnoiu Cristina răspunde că au un număr mic de elevi şi nu se încadrează în costul
standard per elev, la centrele financiare repartizarea din cotele de TVA se face în baza costului
standard per elev, având un număr mic de elevi, nu se încadrează, această problemă fiind la nivel
naţional.
Dl consilier Ilin Radu consideră că este bine să se explice aceste situaţii în două cuvinte,
decât să se dea citire documentelor.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian: am văzut că a început procesul de asfaltare pe
bulevardul Antonius, bulevard care, în urmă cu 8 ani, a suferit unele modificări, ultima modificare
fiind în anul 2008, o dată cu lărgirea acestui bulevard pentru a se crea locuri de parcare. Are o
rugăminte din partea cetăţenilor, ca acele lărgiri laterale pentru parcarea maşinilor să nu mai stea în
baltă, să se caute o soluţie tehnică, să se dea posibilitatea apelor să se scurgă în canale.
Mai arată că, pentru ca suntem in zona centru şi pentru că li s-a promis cetaţenilor de către
dl.primar şi de către consiliul local, ca în momentul când această arteră, Antonius Caracalla va fi
supusă unor modernizări sau a unui proces de asfaltare, se va interveni şi în acel cârlig cum zic
caracalenii. Rugămintea este să se facă ceva, ca împreună cu constructorul şi cu specialiştii, să nu
mai fie apă acolo.
Dl. Primar arată că este întru totul de acord, tocmai de aceea s-a hotărât să se asfalteze
numai calea de rulare a autovehiculelor, fără parcări pentru că aşa cum ştiţi în proiectul de
reabilitare şi extindere a reţelelor de apă pluvială din municipiul Caracal care este în desfăşurare,
aşa cum sunt prinse toate străzile din municipiul Caracal, este prins şi bulevardul Antonius
Caracalla, noi nu putem să intervenim în momentul de faţă în nicio stradă care este prinsă în master
planul cu UE privind reabilitarea străzilor. La sfârşitul lunii septembrie, din informaţiile pe care le
primim oficial de la CAO, se va termina partea de proiectare, după care probabil vor trece la
licitaţia privind execuţia de lucrări, în viitor se va rezolva şi această problemă, noi nu putem să o
rezolvăm pentru că nu ne permite legislaţia în vigoare.
Aşa cum am stabilit împreună de la început, străzile şi tot ce am avut la reabilitare, adică
turnare de covor asfaltic, se face o dată cu aprobarea bugetului adică în luna ianuarie 2015, când am
ştiut şi străzile pe care vom intra cu covor asfaltic.
Dl consilier Bondrescu Ion Lucian arată că va arăta urât dacă va rămâne aşa cum este acolo,
iar dacă va rămâne în situaţia care este acum, mai bine plombam şi făceam atunci cum trebuia.
Dl Primar arată că: ne-am referit la faptul că nu putem să reabilităm parcările pentru că nu
este terminat sistemul de apă pluvială, asta nu înseamnă că nu putem să intervenim punctual acolo
unde sunt astfel de probleme, încercăm să le rezolvăm cu cei de la CAO pentru că ei se ocupă de
reţelele de apă pluvială, canal, etc., le vom da şi vom vedea ce se poate rezolva, am spus că nu
putem să reabilităm întreg sistemul de apă pluvială pentru că este prins în programul UE, asta nu
înseamnă că nu putem să rezolvăm problemele punctuale.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl. consilier Alexe Costică,
declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ALEXE COSTICĂ

VIOREL EMIL RĂDESCU
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