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PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 19 octombrie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 381/12.10.2012. 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. Baicu Elena Camelia - consilier superior, dl. Filip Nicolae - 
inspector ]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 13 august 2012. 

2.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local 
al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 24 septembrie 2012. 

3.Proiect de hot`r@re privind "Aprobare modificare organigram` ]i stat de func\ii 
pentru func\iile de demnitate public`, func\iile publice de conducere ]i de execu\ie, 
personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale ]i activit`\ile 
subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti"; 

4.Proiect de hot`r@re privind "Stabilirea ]i aprobarea impozitelor, taxelor ]i a altor 
sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013";   

5.Proiect de hot`r@re privind "Rectificarea bugetului pe anul 2012"; 
6.Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea Regulamentului privind funcţionarea 

restaurantelor şi a altor activităţi de servicii de alimentaţie publică, precum şi a locaţiilor 
destinate recreerii şi divertismentului." 

7. Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei Consiliului local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 12 septembrie 2012. 

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

Secretarul propune spre aprobare procesele verbale ale ]edin\elor din data de 13 august 
2012 aprobat [n unanimitate, din 24 septembrie 2012 cu observa\ia domnului pre]edinte 
Sanda Nicolae ca [n loc de pre]edinte ]edin\` Balabal Rodica s` fie trecut Sanda Nicolae 
aprobat [n unanimitate ]i procesul verbal din 12 septembrie 2012 aprobat [n unanimitate. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind "Aprobare 
modificare organigram` ]i stat de func\ii pentru func\iile de demnitate public`, func\iile 
publice de conducere ]i de execu\ie, personalul contractual din aparatul de specialitate, 
serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti". 

Dl. consilier Sanda Nicolae: De ce sunt dou` posturi, unul pentru studii superioare ]i 
unul pentru studii medii [n aparatul de specialitate al primarului? 
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Dl. Primar: Conform referatului [ntocmit de dl. Filip Nicolae, primarul poate s` 
propun` pentru un proiect de hot`r@re aprobarea a dou` posturi [n func\ie de necesit`\ile 
administra\iei. 

Dl. consilier local Baicu Vasile: Referitor la organigram`, de ce Compartimentul 
Impozite ]i taxe este subordonat at@t viceprimarului c@t ]i administratorului public? 

Dl. Primar: At@t viceprimarul c@t ]i administratorul public au [n fi]a postului atribu\ii 
pentru Compartimentul Impozite ]i taxe. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` 
supune spre aprobare " Proiect de hot`r@re privind "Aprobare modificare organigram` ]i 
stat de func\ii pentru func\iile de demnitate public`, func\iile publice de conducere ]i de 
execu\ie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale ]i 
activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti"  care, 
cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi "Stabilirea ]i aprobarea impozitelor, taxelor 
]i a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013". 

Dl. Primar: Impozitele ]i taxele r`m@n acelea]i  ca ]i [n anul 2012 cu excep\ia taxei de 
salubrizare care cre]te de la 4 lei la 5 lei, tax` oficiere c`s`torii s@mbata 50 lei ]i duminica 
60 lei, ]i taxa hotelier` s-a stabilit la 1%. 

Dna. consilier local Nicolaescu Sanda: Ar trebui mic]orat` taxa de urgen\` pentru 
adeverin\e ]i certificate fiscale. 

Dl. Primar: Aceast` tax` de urgen\` este de peste 4 ani ]i are rolul de a fluidiza 
activitatea compartimentului, dar daca dori\i sa o modific`m propune\i o sum` ]i o vom 
analiza. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de 
]edin\` supune la vot "Proiect de hot`r@re privind "Stabilirea ]i aprobarea impozitelor, 
taxelor ]i a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013", care, cu voturi 
“pentru” = 13, se aprob`. 

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

Dl. Primar: S-au efectuat lucr`ri pe strada Cump`na, s-a turnat beton rutier cu fier 
striat penrtu antiderapare. Urmeaz` s` mai aloc`m sume pentru str`zile care necesit` 
repara\ii. Cheltuielile cu naveta cadrelor didactice, conform legii este obligatorie decontarea 
acestora. Sunt sume restante de la nivelul anului 2011 iar banii urmeaz` a fii aloca\i din 
cheltuielile de personal. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de sedinta 
supune la vot "Proiect de hot`r@re privind ""Rectificarea bugetului pe anul 2012" care, 
cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se  trece  la  punctul  ]ase al  ordinii  de  zi Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea 
Regulamentului privind funcţionarea restaurantelor şi a altor activităţi de servicii de 
alimentaţie publică, precum şi a locaţiilor destinate recreerii şi divertismentului." 

S-a completat pentru terase, cluburile disco bar ]i dicotec` s` se izoleze fonic. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de 

sedinta supune la vot Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea Regulamentului privind 
funcţionarea restaurantelor şi a altor activităţi de servicii de alimentaţie publică, precum 
şi a locaţiilor destinate recreerii şi divertismentului."  care, cu voturi “pentru” = 13,  se 
aprob`.  

DIVERSE 
Dl. Primar d` citire adresei de la partidul Conservator privind retragerea sprijinului 

politic a domnului Enache Constantin ]i validarea doamnei Mureanu Georgiana ca urmare a 
demisiei doamnei Vasile Daniela Ioana. 
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Dna. Enache Denisa: Am f`cut a adres` oficial` prin care am cerut hot`r@rea prin care i 
s-a retras sprijinul politic domnului Enache Constantin cat ]i retragerea sprijinului politic 
sau demisia doamnei Vasile Daniela Ioana. 

Dl. secretar: Mandatul se poate [nceta [nainte de termen, dar persoana care a fost 
sanc\ionat` poate depune contesta\ie. Nu am dat curs adresei partidului Conservator 
deoarece nu avem nici hot`r@rea de retragere a sprijinului politic ]i nici demisia doamnei 
Vasile Daniela Ioana. 

Dl. Primar: Doamna Nicolaescu Sanda ]i domnul Enache Constantin v` rug`m sa v` 
rezolva\i problemele din Partidul Conservator. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Sanda 
Nicolae declar` sedin\a inchis`.   

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDIN|~, 
Sanda Nicolae 

 
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 

 


