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PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 16 iunie 2012, în şedinţa de constituire a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Ordinul Prefectului nr.293/14.06.2012, care []i desf`]oar` 
lucr`rile [n sala de ]edin\e a Prim`riei Ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

 Sunt prezen\i:dl.Prefect Mircea Nadolu, dl.deputat Vl`doiu Aurel, dl Gorgan Nicolae - 
secretar al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, invita\i fiind dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. 
Popescu Laurentiu-inspector, precum ]i domnii desemna\i prin alegerile locale din 
10.06.2012 pentru a ocupa posturile de primar, viceprimar ]i consilieri locali: Vasilache 
Vasile Sorin, Popa Titel, Baicu Gheorghe, Balaban Rodica, Pahomnie Constantin, Braneci 
Niculina, Tra]c` Flavius Iulian, Baicu Vasile, Filip Ioan, Ghimi] Valentina, Sanda Nicolae, 
Nicol`escu Sanda - Lucia, Enache Constantin, P`unescu Ioan.  

Deasemenea, av@nd [n vedere amploarea evenimentului ]i faptul c` este vorba  despre 
o ]edin\` cu caracter public, se remarc` ]i prezen\a presei, televiziunii ]i a sus\in`torilor 
unor forma\iuni politice. 

Dl.Prefect Nadolu Mircea deschide ]edin\a preciz@nd faptul c` scopul ]edin\ei 
convocate pentru data de 16.06.2012 este validarea consilierilor locali, constituirea 
Consiliul Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, depunerea jur`m@ntului primarului, precum ]i 
alegerea viceprimarului. {n continuare, prefectul [l roag` pe dl.secretar Nicolae Gorgan s` 
fac` prezen\a candida\ilor ale]i pentru posturile de consilieri locali, [n ordinea alfabetic`. 

Dl.Secretar, dup` efectuarea prezen\ei, comunic` dlui.prefect Mircea Nadolu c` sunt 
prezen\i 12 candida\i ale]i pentru posturile de consilieri locali, lipsind dl.Filip Ioan, candidat 
din partea PDL, care a renun\at la mandatul de consilier prin cererea nr.64/14.06.2012, fiind 
invitat dl.Noaje Alexandru Petre-supleant pe lista Partidului Democrat Liberal, care 
beneficiaz` de sus\inerea politic` a partidului. 

Dl.Prefect Mircea Nadolu declar` c` potrivit dispozi\iilor Legii nr. 215/2001 privind 
administra\ia public` local`, [ntruc@t sunt prezen\i 2/3 din num`rul consilierilor locali, se 
poate proceda la constituirea consiliului. Totodat`, arat` c` prima parte a  ]edin\ei de 
constituire o va conduce candidatul la func\ia de consilier cu v@rsta cea mai [naintat`, 
respectiv dl.Sanda Nicolae, asistat de doi dintre cei mai tineri candida\i pentru func\ia de 
consilier local, respectiv Popa Titel şi Traşcă Flavius Iulian Se d` cuv@ntul dlui.Sanda 
Nicolae care supune aprob`rii ordinea de zi, dup` cum urmeaz`: 

1. Proiect de hot`r@re cu privire la "Constituirea comisiei de validare"; 
2. Prezentarea rezultatului valid`rii alegerii primarului; 
3. Proiect de hot`r@re cu privire la "Validarea mandatelor consilierilor ale]i" 
4. Proiect de hot`r@re cu privire la "Constituirea Consiliului local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti"; 
5. Proiect de hot`r@re cu privire la "Alegerea pre]edintelui de ]edin\`"; 
6. Depunerea jur`m@ntului de c`tre primar; 
7. Proiect de hot`r@re cu privire la "Alegerea viceprimarului"; 
8. Proiect de hot`r@re cu privire la "Aprobarea num`rului ]i componen\ei 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate"; 
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9. Proiect de hot`r@re cu privire la "Aprobarea programului principalelor ac\iuni 
ce urmeaz` a se realiza [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti pe durata mandatului 2012-
2016". 

Nefiind obiecţiuni, cu voturi ''pentru''=12, se adopt` ordinea de zi [n forma astfel 
propus`. 

Se trece la punctul nr.1 din ordinea de zi, adic` Proiect de hot`r@re cu privire la 
"Constituirea comisiei de validare", iar dl.pre]edinte de v@rst` Sanda Nicolae propune 
constituirea comisiei de validare dintr-un num`r de 5 membri dintre candida\ii ale]i pentru 
func\ia de consilieri locali, num`rul acestor membri put@nd fi cuprins [ntre 3-5 membri. 

S-a votat [n unanimitate componen\a comisiei de validare, dup` cum urmeaz`: 
1. P`unescu Ioan-pre]edinte; 
2. Baicu Gheorghe-secretar; 
3. Ghimi] Valentina-membru; 
4. Nicol`escu Sanda-Lucia-membru; 
5. Balaban Rodica-membru. 
Se adopt` astfel Hot`r@rea nr.1 a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, cu 

voturi "pentru"=12, privind "Alegerea Comisiei de Validare". 
Se trece la punctul nr.2 din ordinea de zi, adic` proiectul de hot`r@re privind 

prezentarea rezultatului valid`rii alegerii Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
{n continuare, dl. prefect Nadolu Mircea anun\` rezultatul alegerilor din data de 

10.06.2012, prin [ncheierea civil` definitiv` nr. 621/15.06.2012, ca r`spuns la cererea 
formulat` de Biroul Electoral de Circumscrip\ie nr.4 B`ile Ol`ne]ti, prin care este desemnat 
primar al localit`\ii dl.Vasilache Vasile Sorin, ca reprezentant al Alian\ei politice 
PSD+PNL. 

Dl.prefect Mircea Nadolu [i solicit` dlui.Vasilache Vasile Sorin s` []i exprime op\iunea 
[n privin\a mandatului de consilier local sau a celui de primar, iar dl. Vasilache Vasile Sorin 
opteaz` pentru func\ia de primar. Comisia de Validare ia [n considerare pe cale de 
consecin\` candidatura dl.Baicu Vasile pentru func\ia de consilier local. 

Se trece la punctul nr.3 din ordinea de zi, adic` proiectul de hot`r@re privind 
"Validarea mandatelor consilierilor ale]i". 

Comisia de validare se retrage pentru a face verific`rile necesare valid`rii 
mandatelor de consilieri locali, instituind astfel o pauz` a ]edin\ei de constituire. 

Dl.Secretar d` citire tuturor persoanelor care au fost alese pentru func\ia de 
consilier local, men\ion@nd renun\area dlui.Filip Ioan ]i adresa Partidului Democrat Liberal 
privind retragerea sprijinului politic pentru persoana men\ionat`, precum ]i sus\inerea pentru 
supleantul Noaje Alexandru Petre. 

Dup` pauz`, Comisia de Validare, prezidat` de dl.Sanda Nicolae, d` citire 
procesului verbal referitor la validarea celor 13 mandate de consilieri locali, constat@nd 
legalitatea lor ]i invalidarea celor dou` mandate, respectiv mandatul de consilier local al 
dlui.Vasilache Vasile Sorin-care a optat pentru func\ia de primar- ]i al dlui.Filip Ioan-care a 
renun\at la mandat. 

Dl.pre]edinte de v@rst` Sanda Nicolae aminte]te candida\ilor ale]i c` se trece la 
votarea nominal` a fiec`rui consilier [n parte, [n ordine alfabetic`, consilierul [n cauz` 
neav@nd drept de vot, urm`torul pas fiind depunerea jur`m@ntului. 

Propunerile Comsiei de Validare se supun separat la vot pentru fiecare consilier 
local astfel: 

1. BAICU GHEORGHE   -12 voturi "pentru"; 
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2. BAICU VASILE   -12 voturi "pentru"; 
3. BALABAN RODICA   -12 voturi "pentru"; 
4. BRANECI NICULINA  -12 voturi "pentru"; 
5. ENACHE CONSTANTIN  -12 voturi "pentru"; 
6. GHIMI} VALENTINA  -12 voturi "pentru"; 
7. NICOL~ESCU SANDA-LUCIA -12 voturi "pentru"; 
8. NOAJE ALEXANDRU PETRE -12 voturi "pentru"; 
9. PAHOMNIE CONSTANTIN -12 voturi "pentru"; 
10. P~UNESCU IOAN   -12 voturi "pentru"; 
11. POPA TITEL    -12 voturi "pentru"; 
12. SANDA NICOLAE   -12 voturi "pentru"; 
13. TRA}C~ FLAVIUS IULIAN -12 voturi "pentru"; 

Dl.pre]edinte de v@rst`, Sanda Nicolae, declar` adoptat` Hot`r@rea nr.2 a 
Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, privind "Validarea mandatelor de consilieri 
locali". 

Se trece la punctul nr.4 din ordinea de zi, adic` proiectul de hot`r@re privind 
"Constituirea Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti." 

Consilierii locali ai c`ror mandate au fost validate, depun [n fa\a Consiliului 
local jur`m@ntul prev`zut la art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 rep.privind administra\ia 
public` local`. 

Dl.Secretar d` citire jur`m@ntului, dup` care consilierii locali valida\i, [n ordine 
alfabetic`, cu m@na st@ng` pe Constitu\ia Rom@niei ]i pe Biblie rostesc cuv@ntul "Jur". 
Jur`m@ntul este semnat de fiecare consilier [n parte. 

Pre]edintele de ]edin\` declar` constituit Consiliul Local al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti ]i se aprob` Hot`r@rea nr. 3 privind "Constituirea Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti" cu unanimitate de voturi. 

Se trece la urm`torul punct al ordinii de zi, "Alegerea pre]edintelui de 
]edin\`". 

Dl.Prefect precizeaz` c` se intr` [n a doua parte a ]edin\ei, consiliul local fiind 
legal constituit ]i [i roag` pe domnii consilieri locali s` aleag` un pre]edinte de ]edin\` 
pentru urm`toarele 3 luni. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae o propune pe dna. Balaban Rodica care, cu 
unanimitate de voturi, este aleas` pre]edinte de ]edin\`. Se adopt` astfel, Hot`r@rea nr.4 
privind "Alegerea pre]edintelui de ]edin\`". 

Dl.prefect, Mircea Nadolu, invit` pe dl.Vasilache Vasile Sorin s` depun` 
jur`m@ntul. Se d` citire investirii ]i se depune jur`m@ntul de c`tre noul primar al ora]ului. 

Urmeaz` felicit`rile din partea prefectului ]i reprezentan\ilor partidelor politice 
pentru noul primar al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti. Dl.prefect Mircea Nadolu mul\ume]te 
fostului primar al ora]ului, dl.Ciuc` Gheorghe pentru [ntreaga activitate depus` pentru 
localitate ]i ureaz` noului primar succes [n ducerea mandatului cu rezultate pozitive. 

Se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi, proiectul de hot`r@re privind 
"Alegerea viceprimarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti". 

Dna pre]edinte de ]edin\`, Balaban Rodica, precizeaz` faptul c` ora]ul nostru 
are un singur viceprimar ]i invit` la propuneri pentru alegerea acestuia. Dna. consilier local 
Braneci Niculina propune pentru func\ia de viceprimar pe dl.Popa Titel. Nemainfiind alte 
propuneri, se trece la votul secret privind alegerea viceprimarului, consilierii fiind invita\i, 
pe r@nd, s`-]i exprime [n secret votul, dup` [mp`r\irea buletinelor de vot. 
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Dup` terminarea voturilor, Comisia de validare num`r` public voturile din urn` 
]i cite]te rezultatul, constat@nd c` dl.consilier local Popa Titel a [ntrunit un num`r de 8 
voturi "pentru" ]i 5 voturi "[mpotriv`". 

Dna. pre]edinte de ]edin\` declar` ales pentru postul de viceprimar dl.consilier 
local Titel Popa ]i se adopt` Hot`r@rea nr.5 privind "Alegerea viceprimarului Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti". 

Se trece [n continuare la proiectul nr.7 al ordinii de zi, "Stabilirea ]i 
organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti'. 

Dl.Secretar prezint` cele 4 comisii care func\ioneaz` la nivelul Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, respectiv: 

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

b) Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement; 

c) Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură: 

d) Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Dl.secretar explic` modalitatea de constituire a acestora, precum ]i modul de 
func\ionare. Urmeaz` propuneri pentru fiecare dintre comisii, dup` cum urmeaz`: 

1. Pentru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ, se propun urm`torii consilieri locali: 

Dl.consilier local Baicu Gheorghe propune din partea Alian\ei politice PSD+PNL pe: 
dl.Popa Titel, dl.Pahomnie Constantin ]i dl.Tra]c` Flavius Iulian. 

Dl.consilier local P`unescu Ioan o propune pe dna.Ghimi] Valentina. 
Dl. consilier local Enache Constantin  o propune pe dna. Nicol`escu Sanda Lucia. 
Se trece la vot ]i, cu unanimitate de voturi, se stabile]te componen\a nominal` a primei 

comisii conform propunerilor f`cute. 
2. Pentru Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement, se propun urm`torii consilieri locali: 
Dl.consilier local Tra]c` Flavius Iulian propune din partea Alian\ei politice PSD+PNL 

pe dna.Balaban Rodica, dna. Braneci Niculina ]i dl.Baicu Gheorghe. 
Dl. consilier local Nicol`escu Sanda Lucia [l propune pe dl.P`unescu Ioan ]i dl.consilier 

local Enache Constantin o propune pe dna. Nicol`escu Sanda Lucia. 
Se trece la vot ]i, cu unanimitate de voturi, se stabile]te componen\a nominal` a celei 

de a doua comisii conform propunerilor f`cute. 
3. Pentru Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, se propun 
urm`torii consilieri locali: 

Dl.consilier local P`unescu Ioan propune pe dna. Nicol`escu Sanda Lucia. Dna. 
consilier local Nicol`escu Sanda Lucia [l propune pe dl.Enache Constantin. 

Dna.consilier local Balaban Rodica [l propune pe dl.P`unescu Ioan. 
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Dl.consilier local Pahomnie Constantin propune din partea Alian\ei politice PSD+PNL 
pe dl.Baicu Vasile ]i pe dl.Popa Titel. 

Se trece la vot ]i, cu unanimitate de voturi, se stabile]te componen\a nominal` a celei 
de a treia comisii conform propunerilor f`cute. 

 
4. Pentru Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, se propun urm`torii consilieri locali: 
Dl.consilier local Sanda Nicolae [l propune pe dl.Noaje Alexandru Petre. 
Dna. consilier local Ghimi] Valentina [l propune pe dl.Sanda Nicolae. 
Dna.consilier local Balaban Rodica propune din partea Alian\ei politice PSD+PNL pe 

urm`torii: dl.Tra]c` Flavius Iulian, dl.Pahomnie Constantin, dl.Baicu Vasile. 
Se trece la vot ]i, cu unanimitate de voturi, se stabile]te componen\a nominal` a celei 

de a patra comisii conform propunerilor f`cute. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae propune ca fiecare consilier local s` primeasc` 

responsabilit`\i concrete cu privire la ducerea la [ndeplinire a mandatului de consilier local. 
Dl.Primar a considerat oportun` porpunerea f`cut` de dl.consilier local ]i a specificat 

ca aceast` [mp`r\ire a sarcinilor se va realiza [n urm`toarea ]edin\` de consiliu. 
Dl.Secretar a precizat c` fiecare consilier local, la sf@r]itul mandatului, va trebui s` 

depun` un raport de activitate, precum ]i faptul c` fiecare consilier local este obligat, 
conform legii, s` \in` audien\e personal, sau pe partide. Totodat`, le aduce la cuno]tin\` 
consilierilor locali faptul c` trebuie s` de\in` legitima\ie.    

Se trece la urm`torul punct al ordinii de zi, respectiv, Proiect de hot`r@re cu privire la 
"Aprobarea programului principalelor ac\iuni ce urmeaz` a se realiza [n Ora]ul B`ile 
Ol`ne]ti pe durata mandatului 2012-2016". 

Dl.primar-Vasilache Vasile Sorin d` citire programului de activit`\i pentru anul 2012, 
precum ]i pentru toat` perioada mandatului, respectiv 2012-2016. 

{ntruc@t un sunt obiec\iuni sau discu\ii cu privire la programul de activitate propus, se 
aprob`, cu unanimitate de voturi Hot`r@rea nr.7 privind "Programul cu principalele 
acţiuni ce urmează a fi realizate în anul 2012 în localitatea Băile Olăneşti". 

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

Drept pentru care am [ncheiat prezentul proces verbal. 
 

PRE}EDINTE DE }EDIN|~, 
Balaban Rodica 

 
SECRETAR, 

Nicolae Gorgan 
 


