ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
Nr. 67/11.03.2022

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 11.03.2022 la Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local
al Municipiului Caracal

Şedinţa a fost deschisă de secretarul general al Municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care
a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali aleși, (domnii
consilieri Căldăraru Gheorghe Cristi, Cernat Costin Șerban) lipsind motivat.
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 general al Municipiului Caracal 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. 16659/10.03.2022 în
baza Dispoziţiei nr. 217/10.03.2022.
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Gongea Ofelia Alina, 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 cu 17 voturi pentru.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiect de hotărâre nr. 64/10.03.2022 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de
Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2022, a Municipiului Caracal.
Domnul Ionescu Adrian Nicolae prezintă proiectul de hotărâre.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
2.Proiect de hotărâre nr. 65/10.03.2022 referitor la aprobarea aportului Municipiului Caracal
la majorarea capitalului social al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L..
Domnul Ionescu Adrian Nicolae prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul primar: se impune o majorare de capital pentru că în primul rând datoria istorică
pentru un împrumut făcut pentru o eșalonare făcută pentru A.N.A.F. în urmă cu ceva timp, acum câțiva
ani, anul trecut era la 12 miliarde lei iar acum a ajuns la 4 miliarde lei, a scăzut semnificativ. Am zis să
terminăm eșalonarea la A.N.A.F. și să mai cumpărăm și o mașină de tocat vegetale de care este mare
nevoie în oraș. Odată lichidată datoria, A.D.P.P.-ul trebuie să meargă pe picioarele lui, de întreținere și
să aducă profit pentru că de aceea a fost creat.
Domnul consilier Alexe Costică: se face cineva vinovat față de aceste datorii?
Domnul primar: datoriile sunt istorice, chiar atunci când s-a înființat societatea după părerea
mea, s-a greșit pentru că a pornit cu un capital de 200 lei și cu foarte multe obligații pe care le-au avut
oamenii, să nu mai spun că multe provin chiar din momentul înființării, două, trei luni de zile
oamenilor care au rămas la A.D.P.P. nu li s-a plătit datoriile către bugetul de stat. Majoritatea datoriilor
sunt din acea perioadă.
Domnul consilier Alexe Costică: cred că este și lipsa lucrărilor efectiv date către A.D.P.P. în
susținerea societății.
Domnul primar: din anul 2021 toate lucrările primăriei sunt date în exclusivitate către A.D.P.P.,
oricum din punct de vedere financiar anul 2021 este mult peste ce era în față și sperăm să mergem tot
așa, acum am schimbat și conducerea și sperăm să avem un impuls tineresc.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
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3.Proiect de hotărâre nr. 66/10.03.2022 referitor la modificarea și completarea prevederilor
art. 3 din H.C.L. nr. 52/21.05.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de
finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI
ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,
Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar,
în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
Domnul secretar general prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Alexe Costică: face parte integrantă acest proiect și pentru scopul nostru
comun pentru trecerea spitalului din gradul IV?
Domnul primar: orice investiție care se face este normal că ajută, problema este că atunci când
s-a făcut acest proiect pe ambulatoriu nu s-au prevăzut lucruri legate de incendiu. Noi în acest moment
avem foarte multe clădiri care nu sunt avizate la incendiu. Dacă tot există proiectul de ce să nu facem
măcar pe partea de ambulatoriu, de policlinică, să îl avizăm la incendiu. Am luat legătura anul trecut
cu proiectantul și am inclus și acest lucru. Este un pas în față, mai ales că ambulatoriu va avea
autorizație la incendiu și toate celelalte documente. Din păcate, corpul spitalului care și acolo există un
proiect privind creșterea eficienței energetice, deoarece nu se fac lucrări pe interior, am încercat să
facem un singur proiect unind cele două proiecte dar nu s-a putut, o să fie o altă lucrare separată când
vom mai prinde un proiect european.
Doamna Scheiber Dana: este și o hibă legislativă după părerea mea, pentru că în momentul în
care mergem să obținem aviz I.S.U. la faza de S.F. și D.A.L.I., nu ni se aprobă, nu se uită pe
documentație pur și simplu ne spun că în conformitate cu legislația în vigoare avizul I.S.U. se dă doar
după proiectul tehnic și atunci se lucrează proiectul tehnic și merge la avizat. Când merge la avizat
solicită modificări exact cum s-a întâmplat și în cazul ambulatoriului, multe modificări pentru a putea
obține avizul, s-a făcut scenariul la incendiu. Modificările duc în cheltuielile neeligibile pentru că la
faza D.A.L.I. nu le-am avut ca să solicităm finanțare pentru ele, se întârzie foarte mult.
Domnul consilier Stănescu Octavian: din ce am observat și eu sunt unele lucrări care s-au
finalizat și apoi au venit retroactiv cu anumite modificări.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru.
4. Informări, întrebări şi interpelări.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Gongea
Ofelia Alina, declară închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al
Municipiului Caracal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI CARACAL,

GONGEA OFELIA ALINA

RĂDESCU VIOREL EMIL
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