ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 08.04.2015 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 18 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. 66/07.04.2015 în baza Dispoziţiei nr.
550/07.04.2015.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Stanciu Cătălin, 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. 64/07.04.2015 referitor la modificarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobaţi iniţial
prin HCL nr.136 / 14.10.2013 este prezentat de d-nul Toma Octavian Dănuţ care arată că având în
vedere oferta financiară a ofertantului cu privire la lucrările de construcţii şi instalaţii din cadrul
proiectului, beneficiarul, a solicitat proiectantului SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL prin
adresa nr. 6531 / 31.03.2015, punctul de vedere şi emiterea următoarelor documente: Dispoziţie de
rectificare buget iniţial / Dispoziţie de şantier şi refacerea Devizului general.
Prin urmare, SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL a emis Dispoziţia de şantier
nr.1/02.04.2015, înregistrată la sediul UAT – municipiul Caracal cu nr.6791/02.04.2015, prin care
ni se comunică necesitatea suplimentării Capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, punctul
4.1 – Construcţii şi instalaţii din Devizului General al Studiului de fezabilitate, cu suma de
53.026,81 lei la care se adaugă TVA în valoare de 12.726,44 lei.
Ca urmare a suplimentării Capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, punctul 4.1 –
Construcţii şi instalaţii din Devizului General al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investiţii „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiului Caracal”, cod
SMIS 48856, indicatorii tehnico – economici se modifică după cum urmează:
 valoare totală a investiţiei conform Devizului General va fi de 581.312,00 lei (cu
TVA), din care C+M 268.337,00 lei (cu TVA).
 Finanţare nerambursabilă solicitată conform Contractului de finanţare nr.
4690/13.11.2014 – 483.200,95 lei (cu TVA)
 Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 2 locuri de muncă
 Durata de realizare a proiectului: 12 luni
 Surse de finanţare: - fonduri structurale FEDR – 85%
- bugetul de stat – 13%
- bugetul local – 2%
Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL
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.
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D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae consideră că proiectul de hotărâre trebuia
trecut prin comisia de specialitate pentru a avea posibilitatea să se documenteze şi să discute pentru
că Dispoziţia de şantier îl surprinde, făcând afirmaţia că nu este de specialitate şi nici nu are
posibilitatea să se documenteze, însă majoritatea modificărilor la preţuri se dublează pe unitatea de
măsură şi nu crede că m3 de lemne este de 850 lei, chiar dacă proiectantul a zis aşa, trebuia puţin
negociat. Nu vede care este caracterul de urgenţă şi crede că puteau fi convocaţi într-o şedinţă
ordinară cu posibilitatea ca proiectele să treacă prin comisiile de specialitate.
D-nul Toma Octavian Dănuţ arată conform graficului de activităţi care este anexă la cererea
de finanţare asumat de către ordonatorul principal de credite al municipiului Caracal şi de către
consiliul local, pentru că cererea de finanţare iniţială şi documentaţiile tehnice au trecut prin
consiliul local şi sunt asumate, graficul de activităţi era pentru procedura privind achiziţia de lucrări
şi instalaţii trebuia finalizată în a patra lună a proiectului, respectiv 31.03.2015. Mai arată că
împreună cu colegii din echipa de implementare şi cu specialişti din cadrul primăriei s-au uitat pe
oferta ofertantului şi au observat că ceea ce spune dumnealui este aproape de adevăr şi au solicitat
punctul de vedere al specialistului, respectiv al proiectantului, precizând că nu poate să-l combată
pe proiectant pentru că nu are nici competenţa necesară ca şi specialitate, iar proiectantul îşi asumă
ceea ce scrie în dispoziţia de şantier.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că era vorba să împingem proiectul
cu 5 zile mai departe.
D-nul Toma Dănuţ arată că împingerea mai încolo a graficului ar decala toate activităţile
proiectului şi implicit cererile de rambursare.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că dispoziţia de şantier este emisă în
data de 02.04.2015 în afara graficului.
D-nul Toma Dănuţ arată că s-au uitat pe oferta proiectantului şi a dezbătut-o cu colegii
pentru că nu putea să vină în faţa consiliului pur şi simplu, trebuia verificată şi asumată.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că tocmai de aceea trebuia trecut şi
prin comisiile de specialitate.
D-nul Primar arată că există posibilitatea să se voteze sau să nu se voteze, oamenii care s-au
ocupat de analiză, de verificare au constatat nişte inadvertenţe, iar în momentul constatării au
solicitat punctul de vedere al proiectantului la nivel naţional, acesta venind cu o justificare, o
dispoziţie de şantier care este prezentată, numai că suntem presaţi de timp pentru că este acest grafic
care pe fonduri europene se respectă. Mai arată că este vorba de cererile de rambursare pe care noi
trebuie să le facem pentru că noi finanţăm în prima fază proiectul, după care facem aceste cereri de
finanţare pentru a veni banii înapoi, acesta fiind singurul motiv. Mai arată că nici noi nu doream să
facem o şedinţă extraordinară pentru o suplimentare de cheltuieli neeligibile atâta timp cât
cofinanţarea de la consiliul local este de 2%.
D-nul Toma Octavian arată că hotărârea de consiliu i s-ar fi comunicat în următoarele 6 zile,
pentru că în 5 zile trebuie să meargă la Prefectură pentru verificare, apoi trebuie să facă
documentaţiile către finanţator, prin notificare, deoarece orice modificare a contractului se face prin
notificare către cel care dă banii şi iarăşi ar mai fi durat câteva zile până se verifica şi de acesta şi sar fi dus 2-3 săptămâni în plus şi atunci graficile de activităţi se dădeau peste cap.
D-nul consilier Bujor Vasile îl întreabă pe d-nul Toma care este punctul de vedere al
dumnealui în momentul în care modificările de la anumite lucrări, preţurile sunt unele triple altele
duble.
D-nul Toma Octavian arată că nu poate emite un punct de vedere pentru că nu are
competenţa necesară, este punctul de vedere al specialistului.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru şi 2 voturi abţineri (d-nul
consilier Bujor Vasile şi d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae).
2.Proiectul de hotărâre nr. 65/07.04.2015 referitor la suplimentarea contribuţiei
beneficiarului, UAT – municipiul Caracal, la cheltuieli neeligibile, din bugetul local al municipiului
Caracal, pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobată iniţial
prin HCL nr.69/29.05.2014 este prezentat de d-nul Toma Octavian Dănuţ care arată că este pe cale
de consecinţă vis-a-vis de primul proiect de hotărâre numai că aici invocă art. 18 alin. (4),
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din contractul de finanţare semnat între UAT Municipiul Caracal, Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice şi Autoritatea Naţională pentru Turism unde se menţionează că „orice
modificare a valorii totale a proiectului se realizează exclusiv prin majorarea valorii neeligibile” ,
aşadar suplimentarea aceasta va fi suportată din bugetul consiliului local al municipiului Caracal.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru şi 2 voturi abţineri (d-nul
consilier Bujor Vasile şi d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae).
D-nul consilier Bujor Vasile mulţumeşte pentru sprijinul acordat ca persoană fizică în ceea
ce priveşte activitatea în cadrul consiliului local, parafrazându-l pe d-nul Emil Constantinescu „m-a
învins sistemul” şi nu vorbeşte de securitate, de servicii, şi datorită acestui fenomen îşi prezintă
demisia din consiliul local pe care o înaintează preşedintelui de şedinţă şi d-lui Bondrescu Ion
Lucian -înaintează demisia din cadrul PSD.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că dacă îşi dădea demisia numai din partidul pe
al cărui liste a venit consilier era de ajuns şi nu mai era nevoie să-şi dea demisia şi din funcţia de
consilier local.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că a studiat foarte bine legea şi aşa spune legea şi anume
că din punct de vedere politic îşi dă demisia la partid, iar dacă dorea putea să-ţi dea demisia doar
din consiliul local şi să rămână membru de partid, făcând acest lucru conform prevederilor legale.
Preşedintele de şedinţă precizează că a luat act de demisia d-lui Bujor Vasile şi în continuare
urează cetăţenilor caracaleni, din partea consiliului local, „Sărbători Fericite şi Un Paşte Fericit!”.
D-nul Primar mulţumeşte pentru activitatea depusă şi fiind în pragul sărbătorilor pascale
urează „Multă sănătate, fericire şi Un Paşte Fericit!”
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Stanciu
Cătălin Andrei, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

STANCIU CĂTĂLIN ANDREI

VIOREL EMIL RĂDESCU
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