ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 21.11.2012 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 18 consilieri din cei 19 aleşi, absentând motivat d-nul consilier
Cernat Şerban.
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4 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.
Conform Regulamentului, ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian, propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul viceprimar, dă citire ordinei de zi, care este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre referitor la includerea în domeniul public al municipiului Caracal a
imobilului situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Plevnei nr.36 şi darea în administrare
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Caracal este prezentat d-na director Nadia Dumitrescu care
arată că toate cele trei proiecte de pe ordinea de zi au ca scop accesarea de către municipiul Caracal,
respectiv de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială a unor surse financiare din partea Ministerului
Muncii şi Familiei şi Protecţiei Sociale pentru imobilul Centrul de Asistenţă Medico-Socială Caracal.
În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre de la punctul nr. 1 acesta are ca scop în afară de
includerea în domeniul public al municipiului Caracal al întregului imobil şi faptul că pentru cererea
de finanţare este solicitată şi dovada proprietăţii asupra terenului, terenul fiind prezent în domeniul
public dar nu sunt prinse absolut toate construcţiile menţionate la art. 1 fiind vorba de extinderea care
s-a făcut Centrului Medico- Social, fiind vorba de o clădire parter şi mansardă, nefiind inclus printr-o
hotărâre de consiliu în domeniul public. Ca autoritate contractantă este Centrul de Asistenţă MedicoSocială care are personalitate juridică, iar cererea de finanţare va fi făcută în numele Centrului care
trebuie să deţină un act prin care administrează acest imobil.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
2.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a cofinanţării în vederea promovării şi implementării obiectivul de investiţii
«AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI “CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICOSOCIALĂ CARACAL” » este prezentat d-na director Nadia Dumitrescu care arată că prin Ordinul
nr.2765/2012 la Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitanţilor este menţionat la punctul „e”
documentaţia tehnică elaborată conform Hotararii de Guvern nr. 28/2008. În acest sens s-a întocmit un
Studiu de fezabilitate care poartă numele de investiţii «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP
CLĂDIRI “CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” » în conţinutul căruia au
fost tratate toate cele trei corpuri –clădiri existente făcând menţiunea că în Ordinul mai sus-amintit,
pentru a fi eleigibil, nu trebuie depăşite anumite costuri. Mai arată că în cadrul Studiului de fezabilitate
au mai fost prevăzute şi dotări pentru Centrul de Asistenţă Medicală fiind considerate cheltuieli
eligibile în cadrul Ordinului, precizând în continuare că la Corpul 1 va fi înlocuită învelitoarea, iar la
Corpul 2 vor fi refăcute zugrăvelile. În continuare dă citire art. 3 din proiect făcând precizarea că în
Ordinul nr.2765/2012 Ministerul nu precizează cheltuială eligibilă partea de proiectare, partea de
asistenţă tehnică, partea de racorduri tehnice, electrice numai dacă este o construcţie nouă, dotările PSI
care nu sunt eligibile, aceste fiind cheltuielile neeligibile pe care trebuie să le suporte consiliul local
precum şi suma de 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
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Deasemenea, dă citire art. 4 din proiect prin care consiliul local împuterniceşte pe d-na Preda
Ileana, inspector de specialitate I în cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Caracal, să
întocmească şi să semneze solicitarea şi contractul de finanţare precum şi orice alte documente
necesare în promovarea şi implementarea investiţiei «Amenajare şi modernizare corp clădiri “Centrul
de Asistenţă Medico-Socială Caracal”»
D-nul consilier Florea Octavian întreabă dacă firma care a întocmit studiul de fezabilitate are
angajaţi din Caracal, precizând că pe viitor ar fi bine să se caute firme din Caracal care au ca şi
angajaţi oameni din Caracal.
D-na Nadia Dumitrescu arată că firma respectivă este firma care a întocmit studiul de
fezabilitate pentru corpul vechi şi din acest motiv a fost aleasă atât de repede.
D-nul consilier Bujor Vasile întreabă ce a determinat schimbarea învelişului dintr-o structură
uşoară într-una grea.
D-na Nadia Dumitrescu arată că la Corpul 1 de clădire învelitoarea este cu tablă, iar la ora
actuală există coşurile de fum care nu mai sunt funcţionale de foarte mult timp, fiind alimentată cu
energie termică, iar Corpul nou are învelitoare cu ţiglă şi dacă tot este necesară schimbarea învelitorii
fiind degradată, nu se poate schimba numai la o clădire, aceasta fiind un tot unitar din acest motiv s-a
ales învelitoarea cu ţiglă.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre referitor la asigurarea cheltuielilor de funcţionare ulterioară şi de
păstrare a destinaţiei sociale a obiectivului «AMENAJARE ŞI MODERNIZARE CORP CLĂDIRI
“CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CARACAL” » pentru o perioadă de cel puţin 10
ani de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii finanţate de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este prezentat de d-na director Nadia Dumitrescu
care arată că printre documentele necesare menţionate în Ordinul nr.2765/2012 este:” şi hotararea
consiliului local/judetean sau a organului de conducere al asociatiei/fundatiei/cultelor religioase,
dupa caz, privind asigurarea cheltuielilor de functionare ulterioara si de pastrare a destinatiei initiale
sau destinatia sociala a obiectivului pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data semnarii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de investitii finantate de Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale”.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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