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PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 24 septembrie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 354/17.09.2012. 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. Proiect de hot`r@re privind "Stabilirea unor func\ii publice pentru posturile 
de natur` contractual` care presupun exercitarea unor atribu\ii dintre cele prev`zute la 
art. 2 alin.3 din Legea nr. 188/1999  (r2)"cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare 
privind Statutul func\ionarilor publici; 

2. Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2013; 

3. Proiect de hot`r@re privind "Reorganizarea Comisiei locale de ordine 
publică Băile Olăneşti; 

4. Proiect de hot`r@re privind "Reorganizarea structurilor de specialitate cu 
atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de 
construcţii; 

5. Proiect de hot`r@re privind aprobarea încheierii unui contract de prestări 
servicii transport pentru deplasarea elevilor de pe raza Oraşului Băile Olăneşti între 
unităţile de învăţământ structuri ale Grupului Şcolar Economic Justinian Marina, Cheia, 
Livadia cu SC SERGIO TOUR SRL; 

6. Prezentarea solicitării dlui. Cîrje Ion nr.8153/11.09.2012. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de sedin\` 

supune la vot aprobarea ordinii de zi, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi, "Proiect de hot`r@re privind "Stabilirea unor 

func\ii publice pentru posturile de natur` contractual` care presupun exercitarea unor 
atribu\ii dintre cele prev`zute la art. 2 alin.3 din Legea nr. 188/1999  (r2)"cu modific`rile 
]i complet`rile ulterioare privind Statutul func\ionarilor publici".  

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` supune spre 
aprobare “Proiect de hot`r@re privind "Stabilirea unor func\ii publice pentru posturile de 
natur` contractual` care presupun exercitarea unor atribu\ii dintre cele prev`zute la art. 
2 alin.3 din Legea nr. 188/1999  (r2)"cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare privind 
Statutul func\ionarilor publici”, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013". 
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Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, pre]edintele de ]edin\` supune spre 
aprobare " Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2013" cu modific`rile precizate, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind "Reorganizarea 
Comisiei locale de ordine publică Băile Olăneşti ". 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de ]edin\` 
supune la vot "Proiect de hot`r@re privind "Reorganizarea Comisiei locale de ordine 
publică Băile Olăneşti", care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind "Reorganizarea 
structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului 
şi autorizării lucrărilor de construcţii". 

Dl. consilier local P`unescu Ioan: De ce nu particip` nici un consilier la ]edin\ele 
Comisiei de Urbanism? 

Dl. Primar: Comisia este format` din persoane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti.  

Dl. consilier local Sanda Nicolae: Am dori ca la ]edin\ele Comisiei de Urbanism sa 
participe ]i un consilier. 

Dl. Primar: Stabili\i o persoan` sau mai multe care s` participe la ]edin\ele Comisiei de 
Urbanism. 

Se propun dl. consilier local P`unescu Ioan, dl. consilier local Sanda Nicolae ]i dl. 
consilier local Baicu Gheorghe. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de 
sedinta supune la vot "Proiect de hot`r@re privind "Reorganizarea structurilor de 
specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării 
lucrărilor de construcţii " ]i a consilierilor care vor fi invita\i s` participe la aceste 
]edin\e, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se  trece  la  punctul  cinci al  ordinii  de  zi " Proiect  de  hot`r@re  privind  
aprobarea 

 încheierii unui contract de prestări servicii transport pentru deplasarea elevilor de pe 
raza Oraşului Băile Olăneşti între unităţile de învăţământ structuri ale Grupului Şcolar 
Economic Justinian Marina, Cheia, Livadia cu SC SERGIO TOUR SRL". 

Dl. consilier local Sanda Nicolae: Microbuzulo care transport` elevii are toate actele [n 
regul`? 

Dl. Primar: Da, microbuzul are toate actele [n regul`, mai ne trebuie un atestat pe care 
il vom ob\ine. O s` o anun\`m pe doamna directoare Gro]enoiu sa fac` toate demersurile 
ob\inerii acestui aviz. 

Dna consilier local Nicolaescu Sanda: }oferul sau orice alt angajat al prim`riei trebuie 
s` aib` ]i atestat de coordonator/manager de transport, f`r` acest atestat nu se pot ob\ine 
avizele de la ARR.  

Dl. consilier local Sanda Nicolae: {ntre\inerea ]i cheltuielile ma]inii cine le suport`? 
Dl. Primar: Toate aceste cheltuieli se suport` de ]coal`, microbuzul a fost predat 

printr-un protocol ]colii. 
Dna consilier local Braneci Niculina: Microbuzul va merge ]i p@n` la Cheia? 
Dl. Primar: Da microbuzul va merge ]i p@n` la Cheia, dar este un program al ]colii ]i 

este posibil ca elevii s` [nt@rzie la prima or`. O s` [ncerc`m s` gasim o solu\ie ca toti elevii 
s` beneficieze de acest microbuz ]i [n acela]i timp s` ajung` la timp ]i la ore. 

D-l consilier local Sanda Nicolae: Oferta este intre 45 ]i 80 lei pe zii? {n aceast` ofert` 
intr` doar transportul elevilor sau mai face ]i altceva pentru prim`rie? 

Dl. Primar: Oferta este pe zi pentru 3 curse. Oricum acest ]ofer va fii disponibil ]i 
pentru alte solicit`ri neprev`zute. Trebuie stabilit ]i pre\ul, oferta este intre 45 lei si 80 lei pe 
zi. 
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Se propun sumele: dna consilier local Braneci Niculina propune 50 lei, dl. consilier 
local P`unescu Ioan propune 60 lei ]i dl consilier local Tra]c` Flavius propune 70 lei pe zi. 

Se supune la vot ]i cu voturi "pentru"=13 se aprob` suma de 60 lei pe zi. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de 

sedinta supune la vot "Proiect de hot`r@re privind aprobarea încheierii unui contract de 
prestări servicii transport pentru deplasarea elevilor de pe raza Oraşului Băile Olăneşti 
între unităţile de învăţământ structuri ale Grupului Şcolar Economic Justinian Marina, 
Cheia, Livadia cu SC SERGIO TOUR SRL" ]i a sumei de 60 lei / zi pentru plata 
serviciilor de transport, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`.  

Se  trece  la  punctul  ]ase al  ordinii  de  zi  "Prezentarea  solicitării  dlui.  Cîrje  Ion  
nr.8153/11.09.2012". 

Dl consilier local Sanda Nicolae: Dac` terenul este al ]colii de ce se adreseaz` 
prim`riei? 

Dna. consilier local Balaban Rodica: Ar fii bine ca acest teren s` se [nchirieze pe un 
termen scurt, de exemplu un an de zile ]i aceast` [nchiriere s` se prelungeasc` anual. 

Dl. Primar: V` propun ca aceast` solicitare sa fie trimis` ]i Consiliului de administra\ie 
al ]colii ]i se va analiza oportunitatea [nchirierii/concesiunii acestui teren. 

DIVERSE 
Dl. consilier local P`unescu Ioan: I-a] indica dl. Viceprimar sa se implice mai mult [n 

rezolvarea problemelor ora]ului. O alt` problem` importanta ar fi ma]inile de tonaj mare 
care traverseaza ora]ul, ar trebui sa nu li se mai permit` trecerea supra[nc`rcate sau f`r` s` 
pl`teasc` taxa de traversare. A] dori s` se g`seasc` o solu\ie ca Aleea trandafirilor s` fie 
iliminat`, au fost foarte multe solicit`ri pentru acest lucru.Sunt foarte multe probleme cu 
alimentarea cu apa potabil`, f@nt@nile sc`zute, este bine ca cisterna anul acesta s-a deplasat 
foarte mult. Cu plata profesorilor [n ce stadiu ne afl`m?  

Dl. Primar: Cu ma]inile de tonaj care transport` material lemnos o sa facem adrese 
ocolului ]i ob]tilor pentru a remedia aceasta problem`. Pentru Aleea Trandafirilor vom 
[ncerca s` gasim o solu\ie pentru a schimba st@lpii ]i pentru a o ilumina. {n leg`tur` cu 
necesitatea popula\iei pentru ap`, am f`cut tot posibilul s` trimitem cisterna la fiecare 
solicitare, am mai avut probleme cu ma]ina dar o s` [ncerc`m la anul s` aducem o cistern` 
mai bun`, aceasta este destul de veche. 

Dl. consilier local Baicu Vasile: Pentru transportatorii masei lemnoase ar trebui sa 
punem bariera s` le cerem tax` de traversare ora] ]i s` le impunem restric\ii cu privire la 
tonaj. 

Dl. consilier local Pahomnie Constantion: Aceasi problem` este ]i la Cheia cu 
transportul masei lemnoase. {n Cheia ar trebui s` luam m`suri cu respectarea domeniului 
public, a parc`rii ma]inilor ]i remorcilor pe domeniul public c@t ]i a depozit`rii lemnelor pe 
domeniul public. 

Dl Primar: O s` le facem adrese oficiale celor ce ocup` domeniul public ]i o s` 
urm`rim respectarea lor. 

Dna. consilier local Balaban Rodica: V` rug`m s` sprijini\i Asocia\ia de proprietari 
nr.1 B`ile Ol`ne]ti pentru discu\ii cu reprezentan\i din partea CET-ului si a firmei SC 
SEPSE SRL. 

Dl. Primar: Am `cut adres` si la CET GOVORA ]i la SC SEPSE SRL pentru 
participarea la ]edin\a ce va avea loc pe 30 septembrie. 

Dna. consilier local Nicolaescu Sanda: La Comanca oamenii vor un furtun din care s` 
se lege pentru apa potabil`. 

Dl. Primar: Vom merge acolo ]i vom analiza situa\ia. 
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Dl. consilier local Sanda Nicolae: Traseul pentru ap` trebuie f`cut pe domeniul public 
pentru a nu aparea discu\ii sau certuri [ntre vecini [n viitor. 

Dna. consilier local Nicolaescu Sanda: Pe strada Mura au fost schimba\i st@lpii de 
curent ]i ar trebui legat iluminatul public. Ar trebui luate m`suri ]i cu cei ce parcheaz` 
ma]inile langa terasa hotelului Stogu pe strada care merge la parcarea din parc. 

Dl. consilier local Baicu Vasile: Mai este pu\in ]i vine iarna, ar trebui s` g`sim solu\ii 
pentru achizi\ionarea unui buldoexcavator. 

Dl. Primar: Vom merge pe strada Mura ]i vom lega iluminatul public. Pentru cei ce 
parcheaz` ma]inile l@ng` terasa hotelului Stogu, deja am discutat [ntr-o ]edin\` anterioar` ca 
anul ce vine s` achizi]ion`m mai multe sisteme de blocaj ro\i. Pentru buldoexcavator o s` [l 
prindem [n buget pentru anul viitor ]i s` [ncerc`m s`-l achizi\ion`m. 

Dl. Viceprimar: Vreau s` spun c` de c@nd am fost ales am raspuns tuturor solicit`rilor 
scrise ]i verbale ale cet`\enilor dar ]i tutoror solicit`rilor telefonice indiferent de ora la care 
au fost f`cute. 

Dl. consilier local P`unescu Ioan: Dl. Viceprimar, eu personal [n numele meu ]i [n 
numele persoanelor care m-au votat v` cer demisia. 

Dl. consilier local Sanda Nicolae: Ar trebui ca noi s` fim o echip`, induiferent de 
apartenen\a politic` ]i nu mi pare corect ca dup` ]edin\ele de consiliu local s` se spun` cine 
a votat pentru sau contra ]i cine a vrut sau nu sa aprobe. Fiecare consilier are opinie 
separat`, iar eu pentru opiniile mele am avut [ntotdeauna justific`ri. 

Dl. Primar: Este bine s` fim [ntradevar o echip`, noi suntem aici datorit` cet`\enilor 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i pentru cet`\enii ora]ului B`ile Ol`ne]ti, ]i trebuie s` facem tot ce 
\ine de noi pentru ca acest ora] s` fie la standarde europene. 

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 

 
                                                                                       p. SECRETAR, 

                                                                                      C.j. Enache Denisa                
 


