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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28 iunie 2013, în şedinţa de [ndată a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 

convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 187/27.06.2013. Sunt prezen\i 11 consilieri locali din totalul 
de 13 [n func\ie, lipsesc d-nii. consilieri locali Baicu Vasile si dna. Nicolăescu Sanda Lucia. Particip` 
de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl. Popa Titel - Viceprimar, dl Gorgan Nicolae - secretar, 
invita\i fiind dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – 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. Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti din 24 mai 2013. 
            2. Aprobare proces verbal al ]edin\ei extrordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti din data de 06.06.2013. 
            3. Proiect de hot`r@re privind aprobarea decont`rii navetei cadrelor didactice pe luna 

mai 2013. 
            4. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013. 
            5.Proiect de hot`r@re privind actualizarea Studiului de fezabilitate la 

proiectul"Extindere ]i reabilitare re\ea de ap` ]i ap` uzat` [n jude\ul V@lcea"(participant ]i ora]ul 
B`ile Ol`ne]ti). 

Având în vedere că dna.Nicolăescu Sanda Lucia, preşedinte de şedinţă, lipseşte, se propune 
alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru a conduce şedinţa din data de 28 iunie 2013, sens în 
care se va suplimenta ordinea de zi cu un nou proiect de hotărâre care va deveni punctul 1 al ordinii 
de zi. 

Totodată, întrucât dna.Chilom Cristina, reprezentant SC APAVIL SA este prezentă la şedinţă, 
dl.Primar propune ca punctul 5 al ordinii de zi să devină punctul 4 după suplimentarea menţionată. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi suplimentat` care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi respectiv "Alegerea preşedintelui de şedinţă". 
Dl.Păunescu Ioan îl propune pe dl.Popa Titel să conducă lucrările şedinţei din data de 28 iunie 

2013. Cu voturi "pentru"=11 este ales dl.Popa Titel preşedinte de şedinţă. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi, ”Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei 

ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 24.05. 2013”. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 11, procesul 

verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 24 mai 2013. 
Se trece la punctul trei al ordinii de zi, "Aprobare proces verbal al şedinţei extrordinare a 

Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti din data de 06.06.2013". 
Dl.consilier local Păunescu Ioan precizează faptul că în şedinţa anterioară a solicitat doar să se 

prezinte lista persoanelor care un au contract cu SC URBAN SA, celelalte menţiuni privind instituirea 
unei eventuale taxe fiind susţinerea dlui.consilier local Traşcă Iulian. 

Totodată, la pagina 3 a procesului verbal, dl.Păunescu Ioan precizează că a afirmat că s-a făcut o 
lucrare în Vulpoieşti care s-a continuat şi în Epureşti. "Această lucrare leagă Vulpoieşti de Epureşti, 
lucrare de care, eu personal, sunt foarte mulţumit." 

Dl.consilier local Traşcă Iulian precizează că a propus să se găsească posibilitatea de a adopta o 
hotărâre de consiliu local pentru a-i determina pe cetăţenii care nu au contract cu SC URBAN SA să 
încheie contracte. La pagina 2 a procesului verbal, la partea cu blocul de locuinţe a solicitat "să se refacă 
drumul din faţă şi trotuarul". 
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 Nemaifiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 11, 
procesul verbal al ]edin\ei extraordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 
06 iunie 2013. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind actualizarea Studiului de 
fezabilitate la proiectul "Extindere ]i reabilitare re\ea de ap` ]i ap` uzat` [n jude\ul 
V@lcea"(participant ]i ora]ul B`ile Ol`ne]ti)." 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl.Primar:S-a cerut o situaţie pentru lucrările care sunt realizate prin POR, iar SC APAVIL SA le-

a comparat şi a fost necesar să se actualizeze situaţia lucrărilor ce urmează a fi efectuate prin POS de 
către APAVIL. 

Dna.Chilom Cristina: Pentru aprobarea studiului de fezabilitate este necesar ca acesta să fie în 
prealabil analizat şi aprobat de către Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti. Precizez faptul că SF-ul 
iniţial nu s-a efectuat pe baza unor măsurători clare. Întrucât Oraşul Băile Olăneşti este în fază avansată 
cu proiectul "Reabilitarea infrastructurii rutiere în Staţiunea Băile Olăneşti", a trebuit să scoatem toate 
lucrările  pe care le aveţi în proiect, pentru a nu exista dublură în cele două proiecte. Dar, pentru a nu 
modifica valoarea proiectului, am propus o nouă staţie de pompare şi o extindere. Proiectul pe care l-am 
supus analizei dumneavoastră nu presupune modificarea sumei, a valorii totale. Avem documentele de 
atribuire întocmite şi aşteptăm aprobarea dumneavoastră. Contractul de finanţare s-a încheiat în 
24.10.2011 şi are termen de finalizare în 24.12.2014, cu posibilitatea extinderii perioadei de 
implementare până în 24.12.2015. Contractul este încheiat cu Ministerul Mediului şi presupune 7 lucrări 
mari pe aglomerări urbane, între acestea fiind prevăzute reabilitare reţele de apă şi canal, precum şi staţii 
de epurare în următoarele localităţi:Olăneşti, Drăgăşani, Bălceşti, Băbeni, Călimăneşti. 

Vă aduc la cunoştinţă că deşi contractul de asistenţă tehnică s-a încheiat, pentru lucrări am avut o 
întârziere de 1 an. De asemenea, s-a încheiat contractul pentru lucrările la staţia de epurare din Olăneşti. 
Ca să demarăm şi partea de reţele v-am prezentat materialul de actualizare a studiului de fezabilitate. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: Când vor începe efectiv lucrările? 
Dna.Chilom Cristina:Cred că în octombrie vom putea avea contractul semnat.Nu putem reduce 

termenele pentru că suntem pasibili de corecţii. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Dumneavoastră ne-aţi prezentat doar o parte din străzile pe care 

se fac lucrări. 
Dna.Chilom Cristina:Eu prezint doar lucrările care se suprapun. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Apar situaţii în care sunt prinse străzile şi în proiectul nostru şi la 

dumneavoastră dar cu lungimi diferite. 
Dna.Chilom Cristina:Am păstrat în proiect lucrările ce se vor efectua pentru diferenţele de 

măsurători pentru care nu există suprapunere. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Există prinsă în acest proiect racordarea obligatorie la reţea? 
Dna.Chilom Cristina:Da, proiectul prevede racordarea. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Este obligatoriu ca pompele să le avem noi? Vorbesc de casele 

care nu se pot racorda. 
Dl.consilier local Traşcă Iulian:Pe unele străzi se schimbă conductele parţial. 
Dl.Primar:Noi începem lucrările pe POR, Apavil continuă lucrările pe Olăneşti.Toate străzile în 

afară de 2,6 kmp în Staţiunea Băile Olăneşti vor fi reabilitate prin POS, restul de reţele se reabilitează în 
Olăneşti Sat. 

Dna. consilier local Braneci Niculina:La Cheia avem prinse lucrări? 
Dna. Chilom Cristina:Pentru Cheia avem 7 staţii de pompare. Nu avem reţelele, acestea urmează a 

fi prinse în programul POS II, în perioada 2014-2010. 
Dl.Primar:Există posibilitatea ca aceste lucrări să fie realizate din fonduri proprii sau pe POS 

ulterior. 
Dna. chilom Cristina:La Cheia sunt doar străzile principale. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan:În memoriu se menţionează un rezervor staţie de pompare 

nou.Este vorba despre cel de la Epureşti? Ce alimentează acesta, Olăneşti sau doar Epureşti? 
Dna.Chilom Cristina:Am prins o aducţiune şi o staţie de pompare nouă. 
Dl.consilier local Ghiţulescu Marius:Există case fără apometru pe domeniul public. 
Dna. Chilom Cristina:Se vor amplasa conform regulamentului, cât mai aproape de limita de 

proprietate. 
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Dl.consilier local Ghiţulescu Marius:Ar fi bine să se execute canalele în domeniul public. 
Dl.Pahomnie:Dacă nu se face canalizarea la Cheia, vom avea probleme cu apa. 
Dna.Chilom Cristina:Se va rezolva or prin POS II or din fonduri proprii. 
Dl.consilier local sanda Nicolae:S-au făcut demersuri pentru cei care vor participa la licitaţii? 
Dna.Chilom Cristina:Nu s-a publicat documentaţia în SEAP. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la 

vot “Proiect de hot`r@re privind actualizarea Studiului de fezabilitate la proiectul"Extindere ]i 
reabilitare re\ea de ap` ]i ap` uzat` [n jude\ul V@lcea"(participant ]i ora]ul B`ile Ol`ne]ti)." care, 
cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind aprobarea decont`rii 
navetei cadrelor didactice pe luna mai 2013." 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.  
Dl.consilier local Păunescu Ioan:Suntem de acord cu transportul, dar profesorii să supravegheze 

corespunzător activitatea elevilor. 
Dna.consilier local Balaban Rodica:Poliţia locală şi poliţia de proximitate fac vizite la şcoală.Există 

profesor de serviciu, precum şi elev de serviciu. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae: Aici e în permanenţă un poliţist. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de ]edin\` supune la vot 

"Proiect de hot`r@re privind aprobarea decont`rii navetei cadrelor didactice pe luna mai 2013." 
care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul şase al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local 
pe trim. III anul 2013." 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.Am primit un miliard 
şi jumătate şi am semnat contractul cu Ministerul dezvoltării pentru Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 
"Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013."  care, cu voturi 
“pentru” = 11,  se aprob`. 

Dna. consilier local Ghimiş Valentina: De ce nu acceptaţi abonament la piscină? 
Dna.Vasii Iustina:Există o hotărâre de consiliu local în care se prevede posibilitatea de a face 

abonament, este şi afişată afară.Abonamentele se fac la piscină. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan:Ce facem cu Antares-ul ale căror autocare murdăresc centrul 

oraşului cu motorina? 
Dl Primar:Am vorbit cu directorul de la Antares şi i-am adus la cunoştinţă problema cu mijloacele 

de transport.  
Dna. consilier local Ghimiş Valentina: Ar fi bine să vină să discutaţi.Pe lângă problema cu 

autocarele mai este şi problema cu toaleta publică. 
Dl.Primar:Luni voi lua legătura cu directorul societăţii să rezolvăm problema. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan: S-a făcut recepţia la blocul de locuinţe? 
Dl.Primar: Mai avea Protectchim o fază  la bloc.S-a eliberat autorizaţia de construire şi săptămâna 

viitoare se va efectua recepţia. 
Dl.consilier local Traşcă Iulian:Pe strada Băilor de la parcarea de autocare e spaţiul strâmt. dacă 

este posibil ar fi bine să se schimbe poziţia maşinilor, sau să se traseze diagonalele mai aplecate. 
Dna. consilier local Balaban Rodica:Mulţi brazi sunt uscaţi între strada Băilor şi Aleea 

Trandafirilor şi prezintă pericol. 
Dl.Primar:Vom toaleta şi tăia uscăturile. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Popa Titel declar` 

sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 

  PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

           Popa Titel 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 


