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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 16 ianuarie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 

convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 8 / 14.01.2013. Sunt prezen\i 13 consilieri locali din totalul de 12 [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, dl Tatu Viorel – consilier superior ]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 07 ianuarie 2013. 
 2. Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 2013 - 2014. 
3.Proiect de hot`r@re privind modificarea art.4 din  HCL nr.54/12.12.2007,privind asocierea 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu juede\ul V@lcea,precum ]i cu municipiile,ora]ele ]i unele comune din jude\ul 
V@lcea,[n vederea [nfiin\`rii Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` APA VALCEA. 

Dl.Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre privind "Reducerea 
nivelurilor valorilor impozabila, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nevelul celor stabilite 
prin HCL nr. 23 din 19.10.2012”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea ordinii de zi 
suplimentată, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi, respectiv  Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal  al 
]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 07 ianuarie 2013. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialului prezentat, se aprob` cu voturi “pentru” = 13 “Prezentarea 
]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data 
de 07 ianuarie 2013” 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru 
anul ]colar 2013 – 2014." 

Dl.Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Dna. Consilier locan Nicol`escu Sanda: La ]coala din Ol`ne]ti Sat ar trebui f`cut` o toaleta [n incinta 

cl`dirii. 
Dl. Primar: Dna Gro]enoiu, [n buget va prinde bani pentru ca [n interiorul ]colii s` se construiasc` o 

toalet`. {ncerc`m s` ob\inem un proiect, poate ]i o cofinan\are. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot  

”Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 2013 – 2014." care, cu voturi 
“pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zii “Proiect de hot`r@re privind modificarea art.4 din  HCL 
nr.54/12.12.2007,privind asocierea ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu jude\ul V@lcea, precum ]i cu municipiile, 
ora]ele ]i unele comune din jude\ul V@lcea, [n vederea [nfiin\`rii Asocia\iei de Dezvoltare 
Intercomunitar` APA VALCEA.” 

Dl.Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Dl Ciuc` nu a facut parte din Asocia\ia ADI apa V@lcea? {n aceasta 

cerere se specific` numai de dl. Cioteanu. 
Dl. Secretar: Ba da, dl Cioteanu a fost [nlocuit cu dl Ciuc` prin hot`r@rea nr. 19 / 2008, dar acum ne-au 

cerut [n mod express a modific`m art. 4 din hot`r@rea de constituire nr. 54 / 2004 nu din hot`r@rea nr. 19 / 
2008 prin care l-am mandatat  reprezentant pe dl. Ciuc` 

Se propune dl. Tra]c` Flavius Iulian membru [n comisia de validare, [n locul dlui Baicu Gheorghe, si 
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se aprob` cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 

“Proiect de hot`r@re privind modificarea art.4 din  HCL nr.54/12.12.2007,privind asocierea ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti cu jude\ul V@lcea, precum ]i cu municipiile, ora]ele ]i unele comune din jude\ul V@lcea, [n 
vederea [nfiin\`rii Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` APA VALCEA.”care, cu voturi “pentru” = 
13,  se aprob`. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv, ”Proiect de hotărâre privind reducerea nivelurilor 
valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nevelul celor stabilite prin HCL nr. 
23 din 19.10.2012”. 

Dl.Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 

”Proiect de hotărâre privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2013 la nevelul celor stabilite prin HCL nr. 23 din 19.10.2012” care, cu voturi “pentru” = 13,  
se aprob`. 

DIVERSE: 
Se prezint` raportul privind activitatea asisten\ilor personali, care se aprob` de consiliul local. 
Dl. Primar prezint` adresa nr. 253 din 09.01.2013 prin care conducerea Direc\iei pentru Eviden\a 

Persoanelor ]i Administrarea Bazelor de date adreseaza mul\umirile sale doamnei agent ]ef. Munteanu Lidia 
pentru identificare unei persoane date disparut` [n baza de date na\ional`. 

Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Cand vor [ncepe cele dou` mari proiecte, reabilitarea 
infrastructurii ]i reabilitarea re\elei de ap` ]i ap` uzat`? 

Dl. Primar: Penrtu proiectul de reabilitare a infrastructurii pe 28 decembrie, [n urma deschiderii 
licita\iei s-au inscris 4 firme, [n perioada imediat urm`toare se va finaliza aceast` procedur` ]i sper`m c` nu 
vor fii contesta\ii ]i [n prim`var` s` ne apuc`m de lucr`rile propriuzise. {n leg`tura cu reabilitarea re\elei de 
ap` ]i ap` uzat`, deja licita\ia pentru sta\ia de epurare s-a finalizat, lucr`rile pentru aceasta vor [ncepe imediat 
cum vor permite condi\iile meteorologice. 

Dna.Consilier local Nicol`escu Sanda: Traseele de ap` ]i ap` uzat` vor fii pe toate str`zile sau numai 
cat prevede proiectul actual?Am vazut c` pe unele str`zi aceste trasee nu sunt prevazute pe toat` lungimea lor  

Dl. Primar: Conectarea la ap` ]i canal se va face pe toat` lungimea str`zilor. 
Dna. Consilier local Braneci Niculina: C@nd vor [ncepe lucr`rile la str`zile Fa\a Dealului ]u Cump`na? 
Dl. Primar: Cred c` anul acesta vom demara lucr`rile pe ambele str`zi, proiectul este eligibil. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: La intersec\ia str`zii Nou` cu strada Cheia, trebuie f`cut` o 

rigol`, deoarece toat` apa ]i iese pe strada principal` ]i exist` riscul provoc`rii accidentelor de circula\ie. 
Dl. Primar: }tim de aceast` problem`, va trebui sa intabulam stradam apoi s` facem CU ]i AC. Vom 

g`si o solu\ie pentru remedierea aceastei probleme. 
Dna. Consilier local Braneci Niculina: Pilonul de sus\inere al conductei de gaze care travesrseaza podul 

la Cheia s-a m`cinat, ]i exist` pericolul ca aceast` \eav` s` se rup`. 
Dl. Primar: M@ine o sa sun la gaze pentru remedierea acestei probleme. 
Dl. Primar: SC Ol`ne]ti SA ne-a f`cut ac\iune [n instan\` pentru plata a 420000 lei daune pentru faptul 

c` re\eaua de ap` ]i ap` uzat` se afl` pe terenul lor. 
Dl. Primar: Cei ce sunt [n componen\a comisiei de repartizare a locuin\elor sociale ne vom [nt@lni 

pentru a analiza cererile depuse pentru repartizarea acestor locuin\e ]i [n dou` s`pt`m@ni vreau ca toate 
cererile s` fie analizate. Vom analiza prima data persoanele evacuate, apoi vom trece la celelalte solicit`ri.  

Dl. Primar: Dispensarul este aproape finalizat, sper`m ca la sf@r]itul lunii acesteia, [nceputul lunii 
viitoare s` facem conscesionarea cabinetelor. 

Dna. Consilier local Balaban Rodica: Cabinetele medicilor de familie au contoare separate fa\` de 
cabinetul medicului stomatologic. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Traşcă Flavius Iulian declar` 
sedin\a închis`.   

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

                   Tra]c` Flavius Iulian                                  SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 


