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 Nr.1644/18.02.2016 

 
C O N V O C A R E 

 
          {n conformitate cu prevederile art.39 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind 
administra\ia public` local`, se convoac` Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n 
]edin\` ordinar` pentru data de 25 februarie 2016 ora 15.00, [n sala de ]edin\` a 
Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti, cu urm`toarele proiecte pe ordinea de zi: 
        1.Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare  a consiliului local din data de 31 
ianuarie 2016. 
        2. Proiect de hotărâre privind “Alegerea președintelui de ședință“.  
        3.Proiect de hot`r@re privind  ”Aprobarea Planului de ac\iuni sau lucr`ri de 
interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate [n baza Legii 
nr.416/2001.“ 
        4.Proiect de hot`r@re privind ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii 
decembrie 2015.“ 
        5.Proiect de hot`r@re “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul “Asfaltarea străzilor Pleașa, Mura, Păcii, Vâlcele din 
localitatea Olănești“. 
        6.Proiect de hot`r@re privind “Aprobarea Planului actualizat de analiză și 
acoperire a riscurilor potențiale pe teritoriul Orașului Băile Olănești pentru anul 
2016.“ 
 7. Proiect de hotărâre privind ”Transformare post, aprobare organigram` ]i stat 
de func\ii”. 
 8. Proiect de hotărâre privind ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii 
ianuarie 2016.“ 
 9. Proiect de hotărâre privind “Privind Aprobarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar din orașul Băile Olănești, pentru anul școlar 2016-2017“. 
 10. Proiect de hotărâre privind “Îndreptare eroare materială art.1 punctul 2 
litera “c”, precum ]i a Anexei nr.2 din HCL nr.79/2015 pentru aprobarea impozitelor 
]i taxelor locale pentru anul 2016”. 
 11. Proiect de hotărâre privind “Aprobarea încheierii contractului de prestări  
servicii de intervenție în caz de incendiu pentru Comuna Păușești Măglași“. 
 12. Proiect de hotărâre privind “ Revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Băile Olănești nr.7/31.01.2016“. 
 13. Proiect de hotărâre privind “Privind aprobarea facilității de anulare a 
majorărilor de întârziere în cotă de 73,3% aferente obligațiilor fiscale principale 
restante la data de 30.09.2015, inclusiv, și a majorărilor de întârziere aferente 
obligațiilor principale cu termene de plată până la data de 30 septembrie 2015, 
inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe fiscal datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a orașului Băile 
Olănești“. 
 14. Proiect de hotărâre privind “Rectificarea bugetului local pe anul 2016“. 
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P R I M A R, 

Ec.Vasilache Vasile Sorin 
 

 
                                               

5. CONSILIERI 
 

 
II. PARTICIPARE DE DREPT 

1.Baicu Vasile 1. Ec. Vasilache Vasile Sorin - Primar 
2.Balaban Rodica 2.Gorgan Nicolae -secretar 
3.Braneci Niculina  
4. Baicu Georgel  
5.Ghi\ulescu Marius  
6.Căpraru Gheorghe Diţă III. INVITA|I 
7.Noaje Alexandru Petre 1. Enache Denisa Elena - consilier juridic 
8.Pahomnie Constantin 2. Popescu Laurențiu-inspector 
9.P`unescu Ioan 3. Hogea Irina Maria-consilier juridic 
10.Popa Titel 4.Barbu Gheorghe comp.tehnic  
11.P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu 5.Filip Nicolae 
12.Tra]c` Flavius Iulian 6. Vîlcu Octavian-șef SVSU 
13. Dima Mureanu Georgiana Maria 7. Baicu Camelia 
  

 


