
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 17 iulie 2014, în şedinţa de indata a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 185/17.07.2014. Sunt prezen\i 11 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind d-na.consilier local Ghimis Valentina 
si dl. Consilier local Noaje Alexandru. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar,  
invitaţi fiind dl. Tatu Viorel – inspector, dl.Barbu Gheorghe-referent, dna Baicu Camelia – 
consilier superior, dna. Denisa Enache – consilier juridic.  

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
Dl.Primar face o informare cu privire la urgenta convocarii sedintei,respectiv alocare 

de fonduri pentru desfasurarea zilelor orasului si efectuarea de lucrari pe Fata Dealului. 
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   “Rectificarea  bugetului  local  ]i bugetul  
institu\iilor  publice ]i  activit`\ilor  finan\ate  din  venituri proprii ]i subven\ii pe anul 
2014”. 

2. Prezentarea Interpelarii domnului deputat Ion-Cristinel Marian.      
Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 

ordinii de zi, care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 
Se trece la punctul unu al ordinii de zi Proiect  de  hot`r@re  privind   “Rectificarea  

bugetului  local  ]i bugetul  institu\iilor  publice ]i  activit`\ilor  finan\ate  din  venituri 
proprii ]i subven\ii pe anul 2014”. 

Dl.Primar prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotarare.  
Dna. Consilier local Nicolaescu sanda:Ce este cu diminuarea sumei pentru 

Reabilitarea infrastructurii rutiere? 
Dna.consilier Baicu Camelia:In cadrul proiectului de reabilitare s-au prevazut bani 

pentru plata contractului de lucrari. Avand in vedere ca am formulat si depus cerere de 
pplata la minister, pentru care s-au si virat banii, sumele prevazute nu mai sunt necesare la 
acel capitol. 

Nemaifiind discutii pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 
11, Proiect de hot`r@re privind  “Rectificarea  bugetului  local  ]i bugetul  institu\iilor  
publice ]i  activit`\ilor  finan\ate  din  venituri proprii ]i subven\ii pe anul 2014”. 

Se trece la punctul urmator al ordinii de zi “Prezentarea Interpelarii domnului 
deputat Ion-Cristinel Marian”. 

Dl. Primar prezint` adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice privind interpelarea deputatului si precizeaza ca se solicita punctul de vedere al 
autoritatii locale privind concesionarea izvoarelor minerale in Statiunea Baile Olanesti. 

Dl.Primar: In anul 2000 a fost privatizata SC OLANESTI SA. In anul 2001 au fost 
concesionate izvoarele minerale pentru o perioada de 20 de ani, contractul de concesiune 
fiind secretizat prin hotarare de guvern. 
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Dl.consilier local Trasca Flavius:Accesul la izvoare este conditionat de plata unei taxe 
destul de mari, in timp ce apa  curge la canal, iar oamenii nu au acces direct, liber. Ar fi 
important ca accesul la izvoarele minerale sa fie liber pentru persoanele care vin in statiune 
fara bilete si care doresc sa faca tratament. Trebuie sa facem ceva pentru statiune, deoarece 
in acest moment numarul de turisti scade in fiecare an din ce in ce mai mult, din acest motiv 
statiunea fiind intr-un declin continuu. 

Dna. Consilier local Braneci Niculina:Colegul nostru are dreptate. 
Dl.consilier local Ghitulescu Marius:Ce privilegiu avem noi olanestenii ca stam aici? 

Apa e rationalizata, locuitorii orasului nu au acces direct, trebuie sa parcurga mai multe 
etape pentru a avea acces fara plata, prin casa de sanatate. 

Dl.consilier local Paunescu Ovidiu:Apa de la izvoare nu mai are proprietatile initiale. 
Dl.Primar:Totodata si pavilioanele, cladirile aferente izvoarelor sunt  in administrarea 

societatii privatizate. 
S-a organizat licitatie publica de catre Agentia nationala pentru Resurse Minerale 

pentru concesionarea izvoarelor minerale, iar SC OLANESTI SA a concesionat in 2001. 
Dl.consilier local Baicu Vasile: In anii 90 nu se gandea nimeni ca primaria sa le 

concesioneze. 
Dl.Primar:Faptul ca le-a preluat o firma nu era o problema, trebuia sa ai hidrolog, 

balneolog, izvoarele trebuiau curatate, primaria trebuia sa aiba serviciu organizat pentru 
administrare. 

Fata de aspectele precizate, consiliul local apreciaza ca urmeaza sa se formulize 
raspuns la interpelarea deputatului cu privire la situatia de fapt existent privind 
concesionarea izvoarelor minerale.  

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 
 

 
 
 


