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PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 12 iulie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 268/09.07.2012. Sunt prezen\i 11 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsind dna. Nicol`escu Sanda Lucia ]i dl. 
Tra]c` Flavius Iulian. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl. Popa Titel - 
Viceprimar, dl Gorgan Nicolae - secretar, invita\i fiind dna. Enache Denisa - consilier 
juridic, dl. Popescu Laurentiu - inspector.  

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
Dl. Primar anun\` c` SC Media Trust doreste sa participe ]i s` [nregistreze ]edin\a de 

consiliu. 
D-na Balaban: Potrivit Legii 5272003, conform Constitu\iei ]i Codului civil avem 

dreptul la intimitate ]i ap`rarea imaginii publice. 
Nemaifiind alte obiec\iuni, se supune la vot dac` consilierii prezen\i sunt de acord cu 

filmarea ]edin\ei de consiliu, care cu voturi ''pentru''=11, se aprob`. 
In conformitate cu dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, cu 

modific`rile si complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare urm`torul proiect al ordinii 
de zi: 

1. Proiect de hot`r@re privind aprobarea Regulamentului de organizare ]i 
func\ionare a aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti;  

2. Proiect de hot`r@re privind aprobarea Regulamentului de organizare ]i 
func\ionare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

3. Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i completarea Hot`r@rii Consiliului 
Local nr.30/28.05.2012;  

4. Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` cotiza\ie APA V@lcea. 
5. Informare privind activitatea asisten\ilor personali desf`]urat` [n semestrul I al 

anului 2012. 
6. Desemnare delegat consiliul local [n Consiliul de administra\ie al Grupului 

Economic Justinian Marina. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de sedin\` 

supune la vot aprobarea ordinii de zi, care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi, "Proiect de hot`r@re privind aprobarea 

Regulamentului de organizare ]i func\ionare a aparatului de specialitate al Primarului 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti".  

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` supune spre 
aprobare “Proiect de hot`r@re privind aprobarea Regulamentului de organizare ]i 
func\ionare a aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti”, care, cu 
voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
Regulamentului de organizare ]i func\ionare a Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti". 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` supune spre 
aprobare "Proiect de hot`r@re privind aprobarea Regulamentului de organizare ]i 
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func\ionare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti" care, cu voturi “pentru” = 11, 
se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i 
completarea Hot`r@rii Consiliului Local nr.30/28.05.2012" . 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de ]edin\` 
supune la vot "Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i completarea Hot`r@rii 
Consiliului Local nr.30/28.05.2012", care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` 
cotiza\ie APA V@lcea". 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de sedinta 
supune la vot "Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` cotiza\ie APA V@lcea", care, cu 
voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi "Informare privind activitatea asisten\ilor  
personali desf`]urat` [n semestrul I al anului 2012". 
 Dl. Primar prezint` activitatea asisten\ilor personali. 
 Dna. consilier local Balaban Rodica: Am dori ca la urm`toarea informare sa se ]tie ]i 
numele celor 10 asisten\i personali ]i ace]tia s` fie instrui\i. 
 Dl. consilier local Sanda Nicolae: Asisten\ii personali sunt la zii cu plata salarial`? 
 Dl. Primar: Da, asisten\ii personali sunt la zii cu plata salariilor. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zi "Desemnare delegat consiliul local [n 
Consiliul de administra\ie al Grupului Economic Justinian Marina". 

Dl. consilier local Baicu Vasile: Ca delegat al consiliului local [n Consiliul de 
administra\ie al Grupului Economic Justinian Marina o propune pe dna. consilier local 
Balaban Rodica. 

Dl. consilier Baicu Vasile: Anul acesta rezultatele obtinute la Grupul Economic 
Justinian Marina nu sunt foarte bune si sunt convins c` dna. Balaban Rodica se va implica 
pentru remedierea acestei probleme. 

D-na consilier local Balaban Rodica: Trebuie impus` mai mult` disciplin`, ]i asta o fac 
consiliile de administra\ie. 

 Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot ca 
dna. Balaban Rodica sa reprezinte Consiliul Local [n Consiliul de administra\ie al 
Grupului Economic Justinian Marina", care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zi "Diverse". 
Dl. consilier local P`unescu Ioan: Sunt foarte mul\umit de modul cum ]i-a [nceput dl. 

Primar mandatul, s-a r`spuns promt ]i rapid la toate solicit`rile ]i sesiz`rile cet`\enilor. 
Dl. Primar: {ncerc`m s` facem tot ce putem pentru a fii [n slujba cet`\enilor, pentru a 

raspunde c@t mai rapid solicit`rilor ]i sesiz`rilor primite. 
Dl. Primar: Vreau s` v` informez c` pentru lucrarea de la intrarea [n sta\iunea B`ile 

Ol`ne]ti s-au deviat gazele, curentul ]i se va reface toat` structura drumului. Sper`m ca intr-
o lun` turi]tii ]i locuitorii ora]ului nostru sa poat` ajunge in sta\iune pe drumul principal. 
Totodat` cu sprijinul Consiliului Jude\ean vom reabilita ]i strada Forestierilor. 

Dl. Primar: Doresc sa informez ]i s` invit pe aceast` cale pe consilieri, pe turi]ti dar ]i 
to\i locuitorii ora]ului nostru la "Zilele Ol`ne]tiului" ce vor avea loc [n perioana 19-22 
iulie, eveniment ce marcheaz` 485 de ani de la prima atestare oficial` a ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. Deschiderea oficial` va avea loc [n data de 19 iulie, la orele 17.00 [n Parcul 
Central. 

Dna. consilier local Balaban Rodica: Mai mul\i proprietari din Olane]ti-sat ar dori ca 
terenul din fata brutariei, de pe strada Tudor Vladimirescu sa fie cura\at, deoarece acolo 
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sunt foarte multe tufi]uri ]i buruieni, ]i aceastea nu prezint` o siguran\` pentru locuitorii din 
acea zon`. 

Dna. consilier local Balaban Rodica: Cand se va finaliza dispensarul, deoarece [n 
actuala loca\ie vom mai putea functiona numai p@n` pe 1 noiembrie? 

Dl. Primar: P@n` la acea data se vor finaliza lucr`rile de compartimentare a spa\iului 
din strada 1 Decembrie.  Fiecare medic de familie din localitatea noastr` ar trebui s` asigure 
asisten\` medical` cel pu\in o data pe s`pt`m@n` ]i [n C`minul Cultural din Ol`ne]ti Sat. 
Totodat` am gandit ]i [nfiin\area unui punct veterinar acolo. 

Dna. consilier local Ghimi] Valentina: Am dori o situa\ie lunar` sau pe perioad` 
sezonului cu [ncasarea pl`\ilor la piscinele din Parcul Central ]i de la chio]curile amenajate 
pe Aleea Izvoarelor. 

Dl. Primar: Se poate face aceast` situa\ie ]i lunar`, ]i pe toat` perioada sezonului 
turistic ]i toate informa\iile vor fi puse la dispozi\ia dumneavoastr`. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Balaban 
Rodica declar` sedin\a inchis`.  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
 

PRESEDINTE DE SEDIN|~, 
Balaban Rodica 

 
                                                                                                                 SECRETAR, 

Nicolae Gorgan 
 


