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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 08 aprilie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 109 / 04.04.2013. 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. Baicu Camelia – consilier 
superior, dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – inspector, dl. Barbu Gheorghe – 
referent Gospod`rie comunal` ]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 29 martie 2013. 
2. Proiect de hot`r@re privind aprobarea bugetului de venituri ]i cheltuieli pentru anul 

2013. 
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu “proiectul de hotar@re privind înfiinţarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea ordinii 

de zi suplimentat`, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 
Dl. Primar: Datorit` ploilor din ultima perioad` s-a produs o alunecare de teren pe drumul 

forestier [n punctul “Glod-Tangiu”. Vom aloca fonduri pentru a consolida acea zon`. Aceasi 
situatie este ]i la alunecarea din Parcul Par@ng. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zii respectiv ” Prezentarea ]i aprobarea procesului 
verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 29 martie 
2013”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13, 
procesul verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 29 
martie 2013. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind aprobarea bugetului de 
venituri ]i cheltuieli pentru anul 2013". 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre 
Dl. Consilier local Păunescu Ioan: Dacă se încasau debitele, bugetul putea fii mai mare? 
Dna. Baicu Camelia: Da, bugetul depinde [n mare m`sur` de gradul de colectare. 
Dl. Consilier local Păunescu Ioan: Ar trebui s` d`m o hot`r@re de consiliu prin care s` 

oblig`m restan\ierii s` pl`teasc` debitele. 
Dl. Secretar: {n acest caz sunt norme fiscale, nu intr` [n atribu\iile consiliului local. Au fost 

f`cute soma\ii, [n]tiin\`ri, popriri, dar este mai complicat cu firmele aflate [n insolven\`. 
Dl. Primar: Excedentul bugetar 620606,68 lei o s` [l folosim pentru reabilitarea infrastructurii 

rutiere, dar mai avem si lucr`ri pe strada Valea de Case si Intrarea Grui. 
Dna. Consilier Ghimi] Valentina: Ce cheltuieli cuprinde capitolul 51 ? 
Dna. Baicu Camelia prezint` si detaliaz` cheluielile aferente capitolului 51. 
Dna. Consilier Ghimi] Valentina: La Protec\ie Civil` cheltuielile de personal sunt 117000 lei. 

C@te persoane sunt angajate? 
Dl. Primar: Sunt angajate 4 persoane, Tavi V@lcu si 3 soferi. Aceste cheluieli cuprind si un 

post vacant.  
Dna. Consilier Ghimi] Valentina: Ce cuprind cheltuielile cu repara\ii capitale 10000 lei la 

dispensar? Dar cheltuielile la blocul de locuin\e de 15000 lei? 
Dl. Primar: La dispensar avem racordul la Renel ]i alte avize, iar la blocul de locuin\e avem 
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racordul de la limita de proprietate p@n` la fiecare apartament. 
Dl. Consilier Sanda Nicolae: Am v`zut prevazu\i bani pentrul amenajarea locului de joac` [n 

Parcul Central. Va fii si imprejmuit acest loc de joac`? Se va amenaja si parcul de joaca din fa\a 
prim`riei? 

Dl. Primar: Da, va fii imprejmuit si amenajat cu tartan si noi topogane. Parcul de joac` din 
fa\a prim`riei este inclus [n proiectul de reabilitare infrastructur`. 

Dna. Consilier local Ghimi] Valentina: Pentru ce s-au alocat 225000 lei la “Izvoarele de aur”? 
Dl. Primar: Anual trebuie aproba\i indicatorii si suma. Avem semnat contract cu Smile Media, 

iar ei [n baza contractului ne-au executat Dvd-uri de promovare, ghiduri, pliante, publicitate 
outdoor precum si prin media, Tv si internet, iar noi trebuie sa pl`tim aceste servicii. Dar ceea ce 
pl`tim pentru acest proiect ni se va rambursa ulterior de la Uniunea European`. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Suma de la persoanele cu handicap ce reprezint`? Mi se 
pare o sum` destul de mare. 

Dl. Baicu Camelia: Avem 30 de cazuri care beneficiaz` de aceast` indemniza\ie. 
Dl. Primar: Indemniza\ia de handicap este 700 lei pe lun`, am prev`zut mai mul\i bani [n 

eventualitatea apari\ilor de noi cazuri. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: La cre]` ce reprezint` sum` de 33000 lei? 
Dl. Primar: Salariul asistentei si contribu\iile aferente. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Ar trebui men\ionate str`zile pe care se va pune macadam 

sau se vor face [mbun`t`\iri. Pe strada Valea de case va fii derulat proiectul de canalizare si ap` 
cum se va asfalta? 

Dl. Primar: Am prev`zut 80000 lei pentru repara\ii curente. Pentru moment vrem s` elimin`m 
gropile de pe strada Valea de case c@t si s` reabilit`m zona din fa\a casei lui Puiu Gornistu unde 
este foarte mult noroi. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: {n materialul de ]edin\` scrie asfaltare, nu reabilitare. 
Dl. Primar: Vrem doar s` asigur`m o mai bun` circula\ie pentru cet`\enii de pe acea strad`. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Trebuie s` achizi\ion`m macadam pentru reabilitarea 

localit`\ilor componente Comanca, Tisa, Pietri]u, Gurguiata si Mosoroasa, s` [l depozit`m [n 
apropierea acestor localit`\i si ulterior s` folosim din el pentru repara\ii si [mbun`t`\iri. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Trebuie sa fim foarte aten\i s` nu risipim banii pe lucr`ri 
care ulterior se vor strica c@nd vor [ncepe lucr`rile pentru ap` si canalizare. 

Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: {n buget s-a prins realizarea grupului social la }coala 
din Ol`ne]ti Sat si reamenajarea pie\ei? 

Dl. Primar: Da, au fost prin]i bani si pentru grupul social de la ]coala din Ol`ne]ti si pentru 
un proiect privind amenajarea, modernizarea pie\ei dar si realizarea unei pasarele pietonale. 

Dna. Consilier local Balaban Rodica: Bugetul mi se pare foarte bine [mp`r\it. Este foarte bun` 
si util` achizi\ionarea unui buldoexcavator, dar si reamenajarea si modernizarea locului de joac` 
pentru copii. 

Dl. Consilier local Noaje Alexandru: La valoarea de 200.000 a utilajului ati luat [n calcul un 
utilaj nou? 

Dl. Primar: Da, vrem s` achizi\ion`m un utilaj nou, modern si cu toate dot`rile pentru a putea 
intervenii la orice problem`. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Pentru un asemenea utilaj trebuie s` avem si un sofer care 
s` [l [ntre\in` ]i ]` [l cure\e dup` fiecare utilizare. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Ave\i [n vedere s` trimite\i salaria\ii la specializ`ri? 
Dl. Secretar: Conform legii 188 ]i a legii 7 func\ionarii publici trebuie s` plece la cursuri de 

specializare annual. 
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Func\ionarilor publici li se cere un punctaj anual? 
Dl. Secretar: Nu, anual li se face raport de evaluare. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Este suficient` suma de 40000 lei pentru realizarea 

drumului spre Muereasca? 
Dl. Primar: Am propus aceast` sum` pentru proiectare, ulterior vom mai prevede sume pentru 

realizare drum acces. Vor fi executate rigole, compactare, terasare, exact cum au procedat cei de la 
Muereasca. 

Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Este prins` si achizi\ionarea unui aparat de sudur` pentru 
repara\iile ce sunt de f`cut? 
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Dna. Baicu Camelia: La rectific`ri se va \ine seama de aceast` observa\ie. 
Dl. Noaje Ioan: Ar trebui s` [ncerc`m s` promov`m agroturismul. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot  Proiect de hot`r@re privind aprobarea bugetului de venituri ]i cheltuieli pentru 
anul 2013" care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hotar@re privind înfiinţarea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.  
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la 

vot “Proiect de hotar@re privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 
Metropolitană Râmnicu Vâlcea" care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

DIVERSE. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Brazii din parc ar trebui toaleta\i. 
Dl. Secretar: }i pe strada B`ilor este o problem` cu acei brazi, care deja sunt foarte b`tr@ni ]i 

pot fii o greutate [n plus pentru acea zon`. 
Dl. Secretar: Pe strada B`ilor nu ar mai trebui sa l`sam parcare de ma]ini av@nd [n vedere 

ruperea zidului din zona parcului Par@ng. 
Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Ar trebui f`cut` o canalizare la izvorul de pe strada B`ilor, 

deoarece apa de la acest izvor se scurge pe strad` si poate afecta rezisten\a zidului de sprijin. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local P`unescu Ioan 

declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

          P`unescu Ioan 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 

 


