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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL OLT        
    CONSILIUL LOCAL AL    
 MUNICIPIULUI CARACAL  
 
  

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 03.09.2020 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 11 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. 39226/02.09.2020 în baza Dispoziţiei nr. 615/02.09.2020. 

 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. 178/02.09.2020 referitor la aprobarea elaborării documentațiilor și a 

surselor de finanțare pentru obiectivul „Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului 
Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local”. 

  Domnul Toma Octavian Dănuț: prezintă proiectul de hotărâre. 
Domnul primar: noi urmărim mde câțiva ani să introducem parcul într-un astfel de proiect pe 

fonduri europene dar nu s-a putut până acum, am avut o șansă atunci când am vorbit despre acel 
proiect cu esplanada, cu teatrul de vară, mai erau câteva locații, însă cheltuiala era foarte mare și am 
ales să o împărțim. Dacă parcul nostru arată așa cum îl vedeți astăzi a fost pentru faptul că am retras să 
plătim anul trecut un proiect care făcea un miliard și jumătate de lei și de banii aceia am decolmatat 
balta, am refăcut malurile și am refăcut și aleile.  

 Domnul Toma Octavian Dănuț: sper ca acum tot ceea ce ne dorim și o să fac o scurtă trecere în 
revistă a tot ceea ce ne dorim să facem în parc, nu este o dorință a noastră ci ne-am raportat la ceea 
ce se finalizează prin acest program. Vom crește spațiul verde de la 182506 m2 la 203346,05 m2 

ceea ce reprezintă 77% din suprafața parcului. 
 Intervențiile proiectului de investiție au în vedere:  
U.A.T. Municipiul Caracal și-a stabilit ca prioritate regenerarea urbană și promovarea 

potențialului turistic prin revitalizarea monumentelor istorice în contextul susținerii dezvoltării 
durabile. În acest sens se dorește modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin 
Poroineanu care se află pe lista monumentelor istorice a județului Olt la nr.306 fiind identificat cu 
codul LMI OT-II-m-B-08702, având totodată și funcțiune de agrement. Proiectul “MODERNIZAREA 
PEISAGISTICĂ ȘI ARHITECTURALĂ A PARCULUI CONSTANTIN POROINEANU ÎN 
VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI LOCAL” își propune crearea unei infrastructuri 
moderne cu o arhitectură adecvată, ce urmează a fi atinsă prin activitățile și lucrările propuse: 

 Refacerea biodiversității și a insfrastructurii verzi prin intervenții vegetale în sensul înlăturării 
vegetației dezvoltate spontan și fără valoare, a celei îmbătrânite și bolnave în scopul 
evidențierii fondului dendrologic initial și replantarea unor specii pe care specialiștii dendrologi 
și arhitecții peisagiști le vor recomanda. Extinderea suprafețelor verzi din cartea funciară în 
scopul creării unui peisaj coerent și unitar prin drenarea terenurilor mlăștinoase, prin extinderea 
suprafețelor de covor verde cu grad mare de umbrire amplasate de-a lungul aleilor principale de 
acces, prin plantarea de material floricol decorative, prin revitalizarea pepinierei cu specii care 
să asigure necesarul dendrologic din parc pe întreaga perioadă a anului, în vederea atingerii 
suprafeței infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în suprafață de 203.346,05 mp 
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 Refacerea funcțională și arhitecturală a lacului și a insulei aferente prin lucrări de decolmatare, 
dalare și consolidare a malurilor precum și amenajarea unei zone SMART dar care să fie 
dedicată și activităților de cultură: lectură, concrete, proiecții de filme, picture, pentru care este 
necesară reabilitarea foișorului 

 Reamenajarea aleilor  
 Reabilitarea podețelor care traversează pârâul Gologan 
 Reabilitarea obiectelor de for public în mare parte monumente istorice amplasate în zona 

aleilor principale din parc (busturi, ansambluri statuare, fântâni arteziene) 
 Introducerea unui sistem de monitorizare a calității aerului prevăzut cu 2 stații de monitorizare 

amplasate la accesele dinspre partea de de Sud-Est, respectiv Piața Victoriei și Vest, respectiv 
strada Ștrandului 

 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și realizarea unui sistem de hidranți în scopul 
diminuării riscurilor la incendii 

 Realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate cu stație de pompare în sistem de canalizare 
al localității 

 Reabilitarea și extinderea sistemului de irigare automat, îngropat în scopul întreținerii zonelor 
verzi 

 Dotarea cu mobilier urban adaptat cerințelor arhitecturale din parc: bănci, coșuri de gunoi, 
mese de șah și table, locuri de joacă 

 Modernizarea și extinderea iluminatului public utilizându-se și panouri solare pe traseele ce 
permit captarea energiei solare 

 Revitalizarea grupurilor sanitare din parc 
 Revitalizarea a două zone ce au avut anterior destinații de strand și poligon auto prin 

transformarea acestora în zonă de agrement și respectiv în parc de aventură fără a diminua 
suprafața spațiului verde  

 Introducere sistem de supraveghere video 
Domnul primar: poate așa înțeleg și oamenii să aibă mai multă grijă de parc. 
Domnul consilier Mitroi Dumitru Liviu: vă rog să aveți în vedere și terenul din groapă cum îi 

spunem noi, știți bine că malul este plin de gunoaie de obicei, noi am încercat să îl curățăm de mai 
multe ori cu elevii, cu profesorii, cu cetățenii orașului, acolo cred că ar merita să îl împădurim, să 
consolidăm acel mal dar să fie și frumos și să-i dăm alt aspect. 

Domnul primar: sigur că da, așa o să facem, de aceea spuneam ca oamenii să nu mai arunce 
acele gunoaie. Nu știu câți știu că noi am implementat un proiect legat de stadionul de la groapă și 
încercăm un proiect separat de parc încât acolo să fie un teren de fotbal. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 11 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. 
 
 

 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL 

                AL MUNICIPIULUI CARACAL, 
 
             IONESCU DAN VALENTIN                                          RĂDESCU VIOREL EMIL  


