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PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 13 august 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 310/03.08.2012. Sunt prezen\i 13 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - 
Primar, dl. Popa Titel - Viceprimar, dl Gorgan Nicolae - secretar, invita\i fiind dna. Enache 
Denisa - consilier juridic, dna. Vasii Iustina - inspector, dl. Piroteal` C`t`lin ]i dl. Popescu 
Laurentiu - inspector.  

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
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. Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local 
al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 12 iulie 2012. 

2. Proiect de hot`r@re privind "Rectificarea bugetului pe anul 2012"; 
3. Proiect de hot`r@re "Privind modificarea Anexei nr.1 la Hot`r@rea Consiliului 

Local nr.1/2011 privind [nfiin\area Poli\iei Locale B`ile Ol`ne]ti prin reorganizarea 
Poli\iei Comunitare B`ile Ol`ne]ti";   

4. Proiect de hot`r@re privind "Stabilire tax` pentru func\ionare sal` de fitness 
pentru Serviciul public - Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a 
sta\iunii B`ile Ol`ne]ti"; 

5. Proiect de hot`r@re privind"Aprobarea [nfiin\`rii "Asocia\iei Sportive B`ile 
Ol`ne]ti" ]i a echipei de fotbal; 

6. Adresa nr.64/24.07.2012, [nregistrat` la Prim`ria ora]ului B`ile Ol`ne]ti sub nr. 
6917/24.07.2012, prin care S.C. TURIST OL~NE}TI S.R.L. solicit` schimbarea traseului 
de canalizare care [n prezent traverseaz` proprietatea societ`\ii-obiectivul Camping B`ile 
Ol`ne]ti; 

7. Solicitarea dlui.Nicoli Marin, [nregistrat` la Prim`ria Ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
sub nr. 7220/03.08.2012.  

Se supune la vot scoaterea de pe ordinea de zii a proiectului "Privind modificarea 
Anexei nr.1 la Hot`r@rea Consiliului Local nr.1/2011 privind [nfiin\area Poli\iei Locale 
B`ile Ol`ne]ti prin reorganizarea Poli\iei Comunitare B`ile Ol`ne]ti", care cu voturi 
"pentru"=13 se aprob`. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de 
sedin\` supune la vot aprobarea ordinii de zi modificat`, care, cu voturi “pentru” = 13, se 
aprob`. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi, "Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal 
al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 12 iulie 
2012".  

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` supune spre 
aprobare “Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului 
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local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 12 iulie 2012”, care, cu voturi “pentru” = 13, 
se aprob`. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind "Rectificarea 
bugetului pe anul 2012". 

Dl. consilier local P`unescu Ioan: Cele 4 str`zi din Ol`ne]ti sat, respectiv Str. Plea]a, 
str. Mura, str. P`cii ]i str. V@lcele nu s-au mai pl`tit anterior? 

Dl. Primar: Pentru acest proiect nu s-a pl`tit nici un ban p@n` [n prezent. 
Dl. consilier local Sanda Nicolae: {n buget sunt trecu\i 80000 pentru achizi\ionarea 

contractului de consultan\` de management la proiectul "Reabilitarea infrastructurii rutiere 
[n ora]ul B`ile Ol`ne]ti". Nu s-a mai pl`tit odat` consultan\a pentru proiecte? 

Dl. Primar: Nu s-a pl`tit nimic la acest proiect. Ace]ti bani trebuiesc prin]i [n buget 
pentru a putea pl`ti firma de consultan\` care ne va ajuta cu caietul de sarcini pentru licita\ie 
]i celelalte etape din derularea acestui proiect foarte important pentru ora]ul nostru. Pentru 
ca acest proiect s` se realizeze, mai [nt@i trebuiesc achizi\ionate aceste servicii, apoi pl`tite, 
banii urm@nd a se recupera integral prin cerere de rambursare. Pentru proiectele cu finan\are 
european`, este necesar un "Cash Flow", din care trebuiesc pl`tit` consultan\`, serviciile de 
publicitate, de audit, dirigintele de ]antier ]i lucr`rile propriuzise firmei care va c@]tiga 
licita\ia, apoi prin cerere de rambursare toate eceste cheltuieli eligibile se vor recupera. 

Dl. consilier local Sanda Nicolae: Cei 20000 lei prev`zu\i [n buget achizi\ionarea de 
balast ]i macadam necesar efectu`rii de repara\ii pe str`zi trebuiesc pl`ti\i? 

Dl. Primar: Nu, ace]ti bani vor fii folosi\i [n func\ie de problemele viitoare ce pot 
aparea pe diverse str`zi ale localit`\ii. 

Dl. Primar: {nc` de cand eram viceprimar, dar ]i din discu\iile avute cu tinerii acestei 
localit`\i am sesizat dorin\a lor de a [n fiin\a o echip` de fotbal [n ora]ul nostru. Hot`r@rea 
cu propunerea [nfiin\`rii asocia\iei sportive va fii discutat` tot [n aceasta ]edin\`, dar fiind la 
capitolui "Rectificare de buget" v` propun ca din cei 20000 prevazu\i pentru eventuale 
lucr`ri stradale 6000 lei sa se aloce la subcapitolul "Sport" iar 14000 lei s` r`m@n` pentru 
subcapitolul "Str`zi". 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` 
supune spre aprobare "Proiect de hot`r@re privind "Rectificarea bugetului pe anul 2012" 
cu modific`rile precizate, care, cu voturi “pentru” = 10, "ab\ineri"=3 respectiv dna. 
Ghimi] Valentina, dl. Sanda Nicolae ]i dl. Noaje Alexandru Petre se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind "Stabilire tax` 
pentru func\ionare sal` de fitness pentru Serviciul public - Departament de Operare a 
Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti". 

D-na Vasii Iustina prezint` necesitatea stabilirii unei taxe de intrare/utilizare sala de 
fitness, precum si necesitatea dot`rii acesteia cu echipamente si aparatur`. 

Dl. Primar: Nu sunt de acord cu achizi\ionarea ]i [nchirierea patinelor cu rotile [n parc. 
Dna. consilier local Ghimi] Valentina: Putem sa cump`r`m mai bine ghete de s`rit 

"Kangoo Jumps" [n locul patinelor cu rotile, 4-5 perechi pentru a ne [ncadra [n suma 
prezentat`. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de 
]edin\` supune la vot " Proiect de hot`r@re privind "Stabilire tax` pentru func\ionare 
sal` de fitness pentru Serviciul public - Departament de Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti" cu modific`rile precizate, care, cu 
voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind"Aprobarea 
[nfiin\`rii "Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti" ]i a echipei de fotbal. 

Urmare a aprob`rii cuprinderii [n bugetul local a sumei de 6000 lei la subcapitolul 
"Sport", dl. Piroteal` C`talin prezint` propunerea [nfiin\`rii Asocia\iei Sportive B`ile 
Ol`ne]ti ]i a Consiliului de administra\ie al acesteia format din Piroteal` Ion C`t`lin - 
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pre]edinte, Dina Viorel - vicepre]edinte, Dobrin Lauren\iu Ionu\ - secretar ]i Popescu 
Constantin Lauren\iu - membru. 

Dl. consilier local Sanda Nicolae: Noi nu avem teren de fotbal, unde vom juca? 
Dl. Primar: Meciurile le vom disputa pe terenul comunei P`u]e]ti M`gla]i.  
Dl. consilier local Sanda Nicolae: Terenul de sport din pia\` al cui este? 
Dl. Primar: Terenul de sport din pia\` este al Casei de Pensii. 
Dna. consilier local Nicol`escu Sanda: Terenul din Tisa unde este helioportul nu se 

poate utiliza pentru a face un teren de fotbal acolo? Al cui este? 
Dl. secretar: Terenul din Tisa, unde este helioportul este al guvernului. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de 

sedinta supune la vot " Proiect de hot`r@re privind Aprobarea [nfiin\`rii "Asocia\iei 
Sportive B`ile Ol`ne]ti" ]i a echipei de fotbal, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi "Adresa nr.64/24.07.2012, [nregistrat` la  
Prim`ria ora]ului B`ile Ol`ne]ti sub nr. 6917/24.07.2012, prin care S.C. TURIST 
OL~NE}TI S.R.L. solicit` schimbarea traseului de canalizare care [n prezent traverseaz` 
proprietatea societ`\ii-obiectivul Camping B`ile Ol`ne]ti". 
 Dl. Primar prezint` adresa 6917/24.07.2012. 
 Dl. Primar: Aceast` re\ea de canalizare are peste 40 de ani, iar devierea acesteia se va 
face numai dup` o consultan\` cu Apavil, cu ADI Apa V@lcea, cu Consiliul Jude\ean. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zi "Solicitarea dlui.Nicoli Marin, [nregistrat` la 
Prim`ria Ora]ului B`ile Ol`ne]ti sub nr. 7220/03.08.2012". 

Dl. Primar prezint` adresa 7220/03.08.2012 prin care dl Nicoli Marin dore]te 
concesionarea terenul din str. Aleea Trandafirilor pentru a-i p`stra func\ia de spa\iu verde - 
Parc. 

Dl. Sanda Nicolae: Acest teren este al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, va r`m@ne zon` verde  
]i nu face obiectul niciunei concesiuni. 

Dl. Primar prezint` o informare prin care mai mul\i agen\i economici sesizeaz` 
persoanele care se ocup` cu plasarea turi]tilor [n unit`\ile de cazare. Pentru aceast` 
problem` va trebui luat` leg`tura cu Poli\ia ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i cu Direc\ia Finan\elor 
Publice pentru a se g`si o solu\ie. 

Se propune [nfiin\area Comisiei de Ordine Public`. 
Dl. Primar: Din aceast` comisie fac parte Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti - dl. 

Vasilache Vasile Sorin, secretarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti - dl. Nicolae Gorgan, ]eful Poli\iei 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti - dl. Cojocaru Marin si responsabilul cu Poli\ia Local` a ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti - dl. Popa Titel. Comisia trebuie completat` cu 3 consilieri. 

Dl. consilier local Noaje Alexandru Petre o propune pe dna. Ghimi] Valentina. 
Dna. consilier Balaban Rodica o propune pe dna. Nicolaescu Sanda. 
Dl. pahomnie Constantin [l propune pe dl. Baicu Gheorghe. 
Se trece la vot ]i, cu unanimitate de voturi, se stabile]te componen\a nominal` a 

Comisiei de Ordine Public` conform propunerilor f`cute. 
DIVERSE 
Dna consilier local Ghimi] Valentina: Au fost sparte 4 ma]ini [n parcarea de pe strada 

B`ilor. Aceast` parcare nu este p`zit`? 
Dl. Primar: Acea parcare are asisten\` de la ora 8.00 p@n` la ora 20.00. Cei ce au 

parcat ma]inile acolo au fost [n]tiin\a\i c` numai [n parcarea supraetajat` se asigur` paza ]i 
pe timpul nop\ii. 

Dna consilier local Ghimi] Valentina: Ar fii benefic ca acea parcare de pe strada B`ilor 
s` fie iluminat`. 

Dl. Primar: Am vorbit pentru a se remedia cablul subteran din acea zon` ]i o s` g`sim 
o modalitate pentru a ilumina aceast` parcare. 

D-l consilier local Sanda Nicolae: Ma]ina Urbanului, atunci c@nd colecteaz` gunoiul 
curge [n urma colect`rii gunoaielor r`m@n@nd mirosuri ur@te. 
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Dl. Primar: Aceste probleme sunt ]i [n Rm. V@lcea dar am discutat acest aspect cu 
directorul de la SC URBAN SRL V@lcea, pentru a se cura\a strada cu ni]te solu\ii speciale ]i 
a se elimina aceste scurgeri ]i mirosuri ur@te. 

Dna consilier local Ghimi] Valentina: Indienii din parc, pl`tesc tax` pentru activitatea 
desf`]urat`? 

Dl. Primar: Da, platesc tax` zilnic`. Am acceptat ca ei s` r`m@n` [n Parcul Central 
pentru c` foarte multi locuitori ]i turi]ti mi-au solicitat acest lucru ]i m-au felicitat pentru 
spectacolele lor. Sunt oameni care vin cu copii din Cheia din Valea Cheii ]i chiar din 
P`u]e]ti, special pentru a vedea spectacolul indienilor. Sunt ora]e [n \ar` care chiar [i ]i 
pl`tesc pentru aceste spectacole. Au un program frumos, care se [ntinde p@na la ora 21.00 ]i 
care este benefic pentru locuitorii ]i turi]tii din ora]. 

S-a procedat la [mp`r\irea localit`\ii B`ile Ol`ne]ti pe sectoare dup` cum urmeaz`: 
- Localitatea Component` Cheia: dna Braneci Niculina ]i dl. Pahomnie Constantin. 
- Localitatea Component` Ol`ne]ti: dl. Popa Titel, dl. Enache Sorin, dna. Nicolaescu 

Sanda Lucia, dna. Ghimi] Valentina. 
- Localit`\ile componente Livadia, Gurguiata, Pietri]u, Tisa, Comanca ]i Mosoroasa: 

dl. Sanda Nicolae, dl. Tra]c` Flavius Iulian, dl. Baicu Gheorghe, dl. Baicu Vasile, dna. 
Balaban Rodica, dl. Noaje Alexandru Petre ]i dl. P`unescu Ioan. 

Dl. Primar: Aceast` [mp`r\ire nu [nseamn` ca cei nominaliza\i intr-o localitate 
component` sau pe anumite str`zi, nu se implic` ]i [n celelalte zone. Vreau ca fiecare 
consilier local s` i]i dea aportul [n orice zon` a ora]ului, la orice problem` ap`rut`, 
indiferent dac` este responsabil pentru acel sector sau nu. Vreau s` v` implica\i activ [n 
rezolvarea problemelor comunit`\ii ]i sa imi aduce\i la cuno]tin\` toate probleme existente 
]i doresc ca noi to\i, [mpreun` s` facem din ora]ul nostru un ora] mult mai frumos, mult mai 
curat, mult mai atractiv pentru turi]ti de toate categoriile de v@rst`. 

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 

 


