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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 10 iulie 2014, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 182/09.07.2014. Sunt prezen\i 12 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dna.consilier local Nicolăescu sanda 
Lucia. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl secretar Nicolae Gorgan, 
invitaţi fiind dl. Tatu Viorel – inspector, dl.Barbu Gheorghe-referent, dna Baicu Camelia – 
consilier superior, dna. Denisa Enache – consilier juridic si dl. Lauren\iu Popescu – 
inspector principal.  

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  “Acordul autorităţii publice locale privind scutirea 
persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari de la plata apei meteorice din 
Oraşul Băile Olăneşti şi modificarea Regulamentului serviciului  de alimentare cu apă şi 
de canalizare”. 

2. Proiect de hot`r@re privind “Mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti s` aprobe, în Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` 
”APA VÂLCEA”, modificarea ]i completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare 
cu Ap` ]i de Canalizare”.  

3. Proiect de hot`r@re privind  “Aprobare norme metodologice de repartizare și  
facturare pe consumatori individuali a consumului total de apă înregistrat la nivelul 
branşamentului condominiului”. 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind  “Acordul 
autorităţii publice locale privind scutirea persoanelor fizice şi asociaţiilor de 
proprietari/locatari de la plata apei meteorice din Oraşul Băile Olăneşti şi modificarea 
Regulamentului serviciului  de alimentare cu apă şi de canalizare”. 

Dl.Primar prezintă avantajele adoptării hotărârii prezentate, care va fi supusă 
dezbaterii în Adunarea Generală a ADI Apa Vâlcea, respectiv scutirea persoanelor fizice de 
la plata apei pluviale. 

Dl.inspector Tatu Viorel:Plata apei pluviale a reprezentat o problemă la nivel 
naţional. 

Dl.consilier local Baicu Vasile:Apa de ploaie care se revarsă în canalizare curăţă 
canalele, nicidecum nu le înfundă, aşa cum s-a sugerat. 

Dl.Primar:Municipiul Rm.Vâlcea şi alte unităţi administrative din judeţul nostru au 
dat deja acordul pentru susţienrea problemei ce va fi tranşată în cadrul şedinţei de la ADI 
Apa Vâlcea. 

Dl.consilier local Păunescu Ioan:Apavilul să se ocupe de problemele cetăţenilor, în 
special în Valea de Case.Trebuie să racordeze oamenii la apă. 
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Dl.consilier local Traşcă Falvius: Aceeaşi problemă este şi în Podişor. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 

12, Proiect de hot`r@re privind  “Acordul autorităţii publice locale privind scutirea 
persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari de la plata apei meteorice din 
Oraşul Băile Olăneşti şi modificarea Regulamentului serviciului  de alimentare cu apă şi 
de canalizare”. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind “Mandatarea 
reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti s` aprobe, în Adunarea General` a Asocia\iei de 
Dezvoltare Intercomunitar` ”APA VÂLCEA”, modificarea ]i completarea 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Ap` ]i de Canalizare”.  

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. Având în 
vedere materialul prezentat anterior, acest proiect de hotărâre reprezintă manadatarea 
reprezentantului autorităţii publice locale pentru susţinerea punctului de vedere al Oraşului 
Băile Olăneşti în aAdunarea Generală şi votarea scutirii persoanelor fizice de la plata apei 
meteorice. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hot`r@re privind “Mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti s` aprobe, în Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` 
”APA VÂLCEA”, modificarea ]i completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare 
cu Ap` ]i de Canalizare”,  care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind  “Aprobare norme 
metodologice de repartizare și  facturare pe consumatori individuali a consumului total 
de apă înregistrat la nivelul branşamentului condominiului”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan: Aceşti cetăţeni, pe care i-am împroprietărit, dacă au 

contor la uşă, de ce trebuie să suporte primăria diferenţa de cost? 
Dl.Barbu Gheorghe:Noi suntem proprietarii imobilului.În privinţa diferenţei între ceea 

ce înregistrează contorul general şi contoarele individuale, suma va fi împărţită pentru 
fiecare apartament. 

Dl.consilier local Baicu Vasile: În mod normal nu trebuie să existe fiderenţe.Atât CEZ-
ul, cât şi Distrigaz-ul plătesc şi suportă pierderile. 

Dl.secretar:Aceste norme pe care le-am supus aprobării sunt necesare până la 
constituirea Asociaţiei de proprietari/locatari. 

Dl.consilier local Păunescu Ioan: De ce durează aşa mult branşamentele? După 
repartiţie, şi-au făcut mutaţie, de ce durează atât de mult ? 

Dl.Primar: Acestea sunt procedurile legale. Locatarii s-au dus la Distrigaz, la CEZ, au 
depus dosarele, au plătit avizele, dar durează până se finalizează. 

Dl.consilier local Baicu vasile: Branşamentele s-au realizat la majoritatea. 
Dl.inspector Tatu Viorel: La gaze s-au legat deja vreo 6-8 locatari. 
Dl.Primar: În mod special este vorba de reţea, Apavil vrea să încheie contractul cu o 

persoană juridică. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan: Dacă se sparge ţeava în porţiunea de la contorul 

general până la contoarele individuale, cine plăteşte reparaţia? 
Dl.Primar: Primăria o repară pentru că e proprietară, dar apa consumată o plătesc 

locatarii. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan: Au fost măsurate spaţiile pentru a ocupa boxele? 
Dl.inspector Tatu Viorel: În proiectul tehnic este prevăzut subsol tehnic, nu spaţiu 

pentru boxe şi depozitare. 
Dl.Primar: Oraşul Băile Olăneşti nu are spaţiu de adăpostire în caz de 

calamitate.Acesta este singurul care corespunde. 
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Nefiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hot`r@re privind  “Aprobare norme metodologice de repartizare 
și  facturare pe consumatori individuali a consumului total de apă înregistrat la nivelul 
branşamentului condominiului”, care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

DIVERSE. 
Dl. consilier local Traşcă Flavius: Ce s-a întâmplat cu stropitoarea? 
Dl.Primar: A fost reparată. Sistemul de colectare a apelor menajere se va rezolva, de 

asemenea, vom pune la punct sisptemul de iluminare pe strada Băilor. 
Dl.consilier local Traşcă Flavius: Ar fi util să montăm nişte stâlpi la locurile de 

parcare. 
Dl.Primar: Vineri, ora 17.00 are loc deschiderea serbărilor oraşului şi sunteţi invitaţi să 

participaţi. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan:Pe strada Narciselor se impune să aducem nişte asfalt. 

S-a turnat beton şi toată apa a fost înpinşă spre Podul Pleaşa. 
Dl.Primar: Dl.Barbu va face adresă către SEGA ca să amenajeze, să regularizeze 

malurile râului. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan:Să trimită pietriş şi în Goruniş..În spatele primăriei 

este o gură de canal care e înfundată.Trec maşini cu greutate mare şi se va lăsa canalul. 
Dl.Primar: Mai sunt multe lucruri de pus la punct. Se lucrează la şcoli, se lucrează în 

sat, vola a intrat pe Bochila.De asemenea, intervenim la Gurguiata, Pietrişu, Comanca. 
Dl.-consilier local Pahomnie Constantin:M-am dus cu vola la Cheia şi am întâmpinat 

opoziţia unor persoane care nu ne-au permis accesul, spunând că este proprietatea lor. 
Dl.consilier local Păunescu ovidiu: Este nevoie de sprijin acordat şi şcolii din Olăneşti 

Sat, unde se efectuează lucrări de reparaţii, sunt două femei care, cu siguranţă, au nevoie de 
ajutor. 

Dl.Primar: Trebuie să introducem sistem de  supraveghere video la şcoli şi pentru sat şi 
în Livadia. 

Dl.consilier local Traşcă Flavius: Rămân la ideea că amenzile, chiar în sume modice, 
pot rezolva problema. 

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

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

                    Baicu  Vasile    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
 


