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PROCES VERBAL 

 
 
Încheiat astăzi, 29.07.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti. Sunt prezen\i 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, absentand dna. 
Consilier Nica Nicoleta. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, invitaţi fiind 
dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Lauren\iu Popescu – inspector principal. 

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
{n conformitate cu dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, cu 

modific`rile si complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare ordinea de zii cu 
urm`toarele proiecte: 

1.Aprobarea procesului verbal al ]edin\ei extraordinare  a consiliului local din 
data de 22 iulie 2016. 

 2.Revocare Hot`r@rea Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
nr.67/30.09.2015 cu privire la instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele care 
nu au [ncheiat contract de salubritate cu firma specializat` de pe raza ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

 3. Aprobare balan\` analitic` la data de 30.06.2016 la SC OLANESTI SERV 
SRL       

 4.Aprobare transformarea unei func\ii publice de execu\ie  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești. 

 5.Aprobarea Raportului de reevaluare și amortizarea activelor fixe corporale 
aparținând domeniului privat al Liceului Tehnologic “Justinian Marina“        

Sescoate de pe ordinea de zi proiectul privind transformarea unei func\ii publice de 
execu\ie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești.            

Domnul Primar supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul privind 
”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i personalului 
auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii iunie 2016, ]i 
cu proiectul privind Rectificarea bugetului local pe trimestru III 2016. 

 Nemaifiind alte obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot 
aprobarea ordinii de zi suplimentat`  care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi respectiv ”Aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei extraordinare  a consiliului local din data de 22 iulie 2016”. 

Dl. Consilier Tra]c` Flavius precizeaz` ca a spus c` “sunt societ`\i [n alte ora]e care au 
contracte de prest`ri servicii cu Prim`ria ]i func\ioneaz`” ]i dore]te completarea procesului 
verbal de la ]edin\a precedent`. 

Nefiind discu\ii pe marginea materialelor prezentate se aprob` procesul verbal al 
]edin\ei ordinare a consiliului local cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi Revocare Hot`r@rea Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.67/30.09.2015 cu privire la instituirea taxei de salubrizare 
pentru persoanele care nu au [ncheiat contract de salubritate cu firma specializat` de pe 
raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre ]i precizeaz` 
faptul c` din septembrie 2015 ]i p@n` [n prezent am avut coresponden\` cu SC Urban SA 
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pentru a ne pune la dispozi\ie listele cu contractele existente pentru a putea identifica 
persoanele care nu au contracte. 

Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Ideea acestei hot`r@ri a fost s` facem cet`\enii care 
nu au contracte cu SC Urban s` nu mai arunce gunoaiele polu@nd astfel r@ul Ol`ne]ti ]i 
mediul [nconjur`tor. {n contractul de prest`ri servicii ar trebui ca operatorul s` prevad` 
introducerea unor utilaje mai mici pentru a putea intervenii pe toate str`zile ]i str`du\ele mai 
greu accesibile. 

Dl. P`unescu Ovidiu ridic` problema str`zilor Viezuianu ]i Valea de case unde ma]ina 
de gunoi intr` doar par\ial. 

Dl. Consilier local C[rje Ion: Operatorul de salubritate s` se doteze cu utilaje 
corespunz`toare pentru a putea intra [n toate zonele mai greu accesibile. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pentru problema c@inilor f`r` st`p@n cred ca va 
trebui s` supliment`m bugetul. 

Dl. Primar: Vom proceda la identificarea str`zilor pe care masinile firmei de salubritate 
poate intra. Vom [ntocmi tabele cu persoanele care au locuin\e [e aceste str`zi, urm@nd ca 
ulterior s` verific`m cei care au/nu au contract cu SC Urban. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hot`r@re privind  ”Revocare Hot`r@rea Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.67/30.09.2015 cu privire la instituirea taxei de salubrizare 
pentru persoanele care nu au [ncheiat contract de salubritate cu firma specializat` de pe 
raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti.”, care, cu voturi “pentru” = 9, “ab\ineri” = 3, respectiv dnii 
consilieri P`unescu Ovidiu, Tra]c` Flavius ]i C`praru Gheorghe Di\`,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi Aprobare balan\` analitic` la data de 
30.06.2016 la SC OLANESTI SERV SRL. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: S-au achizi\ionat camere de supraveghere, s-au pl`tit utilit`\ile dar trebuiau 

platite cu prioritate salariile angaja\ilor ]i contribu\iile. Dl Dobrin Lauren\iu ]i-a prezentat 
demisia dar aceast` societate nu poate func\iona f`r` un administrator. F`r` inventarierea 
concreta a tot ceea ce s-a preluat ]i f`r` achitarea datoriilor nu putem sa [i aprobam demisia. 

Dl. Primar: datoriile [n momentul de fa\` sunt de aproximativ 30.000 lei, sum` ce 
curpinde salariile angaja\ilor ]i contribu\iile la stat. 

Dl. Secretar: Raportul de activitate ar trebui sa cuprind`mult mai multe dec@t ceea ce a 
fost prezentat. 

Dl. Primar: F`r` s` acoperim cheltuielile cu salariile ]i contribu\iile nu putem s` 
[nchidem societatea. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Contribu\iile de le ]omaj trebuiesc [nregistrate la 
venituri? 

Dl. Primar: Balan\a a fost [ntocmit` de c`tre un expert contabil. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Trebuie s` facem o inventariere a tuturor 

bunurilor. Trebuia [n]tiin\at Consiliul Local [n momentul [n care se executa o lucrare. 
Dl. Primar: Ne-a [n]tiin\a cu privire la lucr`rile care s-au f`cut, dar nu a mai a]teptat ]i 

acordul Consiliului Local. 
Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Aceast` datorie s-a acumulat ]i de la faptul c` 

piscinele nu au mai putt func\iona datorit` faptului c` nu au mai avut ap`. 
Dl. Secretar: {n momentul [n care nu are activitate societatea trebuie s` i]i suspende 

activitatea pentru a nu acumula datorii. 
Dl Primar: Trebuiau pl`tite cu prioritate salariile ]i contribu\iile la stat. 
Dl. Secretar: Demisia dl. Dobrin este preavizul, preaviz care [n cazul persoanelor de 

conducere este de 60 de zile. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Nu mi se pare normal s` nu plate]ti salariile ]i 

contribu\iile dar s` faci investi\ii. Trebuia s` discute cu fiecare hotel pentru posibilitatea 
[ntocmirii unui contract anual pentre 5-6 locuri de parcare. La Hotel Stogu nu mai trebuie 
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l`sate toate ma]inile s` parcheze pe strada Par@ngului. Este pericol de accident acolo [n 
curb`, ]i datorit` faptului c` nu este vizibilitate. 

Dl. Primar: O s` [l invit`m pe dl. Cojocaru pentru a dispune ca  o persoana de la Poli\ia 
Rutier` s` supravegheze centrul ora]ului ]i s` ia m`suri pentru a nu se mai parca in zonele 
cu “Parcarea Interzis`”. 

Dl. Consilier local C]ije Ion: Trebuie sa gasim solu\ii pentru a salva aceasta societate. 
Una din cauzele [n care a ajuns aceasta societate este ]i faptul c` s-a t`iat apa de la piscine si 
nu s-au mai putut face venituri. 

Nemaifiind discu\ii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Aprobare balan\` analitic` la data de 30.06.2016 la SC OLANESTI SERV 
SRL,  care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Aprobarea Raportului de reevaluare și 
amortizarea activelor fixe corporale aparținând domeniului privat al Liceului Tehnologic 
“Justinian Marina“.        

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot Aprobarea Raportului de reevaluare și amortizarea activelor fixe corporale 
aparținând domeniului privat al Liceului Tehnologic “Justinian Marina”,  care, cu voturi 
“pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic 
“Justinian Marina“, aferente lunii iunie 2016. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i 
personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii 
iunie 2016,  care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul sase al ordinii de zi privind Rectificarea bugetului local pe 
trimestru III 2016. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re, respectiv 
97000 lei pentru plata persoanelor cu handicap, 50000 lei pentru interven\ia pe strada 
Glodeanu pe o lungule de 1,5 km pentru compactare cu macadam, rigole, etc, si 5000 lei 
pentru m`surarea topo a str`zilor Cur`turi ]i Litare pentru a le putea prinde in domeniul 
public. 

Dl. Consilier C[rje Ion: De unde vem aceste venituri? 
Dl. Primar: Din [ncas`rile proprii. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Pentru anul 2017 ar trebui s` cerem o reevaluare a 

spa\iilor pentru plata corect` a impozitelor. 
Nemaifiind discu\ii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot privind Rectificarea bugetului local pe trimestru III 2016,  care, cu voturi 
“pentru” = 12,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dl. Primar prezint` consiliului local solicitarea nr. 7764 / 29.07.2016 prin care dl 

Consilier local P`unescu Ioan prezint situa\ia p@r@ului care izvor`\te din Padurea Argelelor, 
p@r@u care pune [n pericol gospod`riile locuitorilor din acea zon`. 

Dl. Primar: Pentru a interveni [n aceaste zone ]i pentru a realiza o canalizare a acestui 
p@r@u,  trebuie s` m`sur`m topo aceast` zon` ]i s` o introducem [n domeniul public. 

Dl. Consilier local Zamfirecu Mihai: Ar trebui s` facem un baraj la baza p`durii 
Argelelor unde sunt propriet`\i private. 

Dl. Primar: Vom deplasa o comisie [n acea zon`, vom m`sura ]i vom propune 
introducerea ei [n domeniul public pentru a putea interveni si remedia aceasta problema. 
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Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pe strada Valea de case, [n dreptul lui Puiu 
Gornistul s-a turnat primul strat de asfalt, c@nd se va turna cel de-al doilea? La troi\` SC 
Apavil a intervenit pentru remedierea unei probleme ]i nu a adus strada la forma ini\ial`. 

Dl. Primar: Dup` ce se vor finaliza toate lucr`rile din acea zon` cu siguran[` se va 
turna ]i al doilea strat de asfalt. Vom [n]tiin\a pe cei de la Apavil pentru remedierea 
problemei de la Troi\`. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pe strada Tudor Vladimirescu sunt ni]te g`uri 
foarte mari, este pericol de accident. Cum vor reface strada cei ce lucreaz` acolo? 

Dl. Primar: O s` [i [n]tiin\`m de acest fapt. Cei ce lucreaz` la conducta ce merge la 
sta\ia de epurare vor reface covorul asfaltic pana la jum`tatea str`zii. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ar trebui ca dirigintele de ]antier s` supravegheze 
aceste lucr`ri, pentru ca nu se fac la calitatea ini\ial`. 

Dl. Primar: Dirigintele de ]antier este al firmei ce execut` lucrarea ]i este prezent la 
majoritatea interven\iilor. 

Dl. Consilier local C[rje Ion: Ar trebui s` amenaj`m zona Mihai Eminescu la 
intersec\ie cu Aleea Muncitorilor ]i s` [nregistr`m ca monument al naturii copacul secular 
Gingobilova (Lalea). 

Dna. Consilier local Ispas Claudia: {n parcul Central ar trebui taiat copacul din fa\a 
statuii de la intrare. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local C[rje Ion 
declar` sedin\a închis`.   

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                    C[rje Ion    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 

 
 


