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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 17 decembrie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 526/12.12.2012. Sunt prezen\i 12 consilieri locali 
din totalul de 12 [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, dl. 
Tatu Viorel - 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.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 19 octombrie 2012. 
2.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei extraordinare a Consiliului local al 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 16 noiembrie 2012. 
3.Proiect de hot`r@re privind alegerea pre]edintelui de ]edin\`,pentru o perioad` de trei 

luni,decembrie 2012,ianuarie, februarie 2013; 
4.Proiect de hot`r@re privind validare consilier local Vasile Daniela;   
5.Proiect de hot`r@re privind aprobare transmitere f`r` plat` autoturism "Dacia Logan"; 
6.Proiect de hot`r@re privind:"aprobarea pre\ului la ap` potabil` ]i a tarifului la serviciile 

de canalizare,mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea General` a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, pentru aprobarea trecerii la tarif unic, 
aprobarea stabilirii, ajust`rii ]i modific`rii pre\urilor ]i tarifelor propuse de operator, madatarea 
asocia\iei pentru a [ncheia Actul adi\ional la Cotractul de delegare"; 

7. Proiect de hot`r@re privind aprobarea contului de execu\ie al  bugetului local al ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2012, 30.06.2012 si  30.09.2012;    

 8. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului pe anul 2012; 
 9. Proiect de hot`r@re privind apobare studiu fezabilitate ]i indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii "Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile 
Olăneşti, judeţul Vâlcea"; 

10. Proiect de hot`r@re privind "aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi 
Vâlcele"; 

11. Proiect de hot`r@re privind [ncetarea mandatului de consilier local al dlui Baicu 
Gheorghe. 

Dl.Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre privind 
"Modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”, la care  Ora]ul B`ile Ol`ne]ti  este membru asociat ]i mandatarea reprezentantului 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti să aprobe primirea de noi membri, să voteze în favoarea adoptării 
Actelor adi\ionale la Actul Constitutiv ]i la Statutul Asociaţiei şi să semneze aceste acte”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea ordinii 
de zi suplimentată, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 
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Se trece la punctul unu ]i doi al ordinii de zi, respectiv  Prezentarea ]i aprobarea procesului 
verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 19 octombrie 
2012 ]i prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei extraordinare a Consiliului local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 16 noiembrie 2012. 

Dl. Consilier Tra]c` Flavius Iulian men\ioneaz` c` [n ]edin\a din 16 noiembrie, propunerea 
lui a fost s` se ia [n calcul ma]inile cu capacit`\i mai mari de 1600 cm3. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestor materiale, se aprob` cu voturi “pentru” = 
12 procesele verbale ale ]edin\elor din 19 octombrie ]i 16 noiembrie cu corectarea propunerii dl. 
Tra]c` Flavius Iulian privind capacitatea cilindrica mai mare de 1600 cm3. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind alegerea pre]edintelui de 
]edin\`, pentru o perioad` de trei luni, decembrie 2012, ianuarie, februarie 2013" 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae [l propune pe dl. Tra]c` Flavius Iulian care, cu unanimitate 
de voturi, este ales pre]edinte de ]edin\` pentru lunile decembrie 2012, ianuarie ]i februarie 2013. 
Se adopt` astfel, Hot`r@rea privind alegerea pre]edintelui de ]edin\`, pentru o perioad` de trei 
luni, decembrie 2012,ianuarie, februarie 2013, care va avea nr.31. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind validare consilier local 
Vasile Daniela”. 

Comisia de validare o valideaz` pe dna.Vasile Daniela [n func\ia de consilier local din partea 
Partidului Conservator. 

Dna. Vasile Daniela depune jur`m@ntul. 
Se adopt` astfel, Hot`r@rea privind “Validare consilier local Vasile Daniela”, care va avea 

nr.32. 
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi ”Proiect de hot`r@re privind aprobare transmitere 

f`r` plat` autoturism "Dacia Logan". 
Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la 

vot "Proiect de hot`r@re privind aprobare transmitere f`r` plat` autoturism "Dacia Logan" 
care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`, fiind adoptată hotărârea nr.33. 

Se  trece  la  punctul  ]ase al  ordinii  de  zi Proiect de hot`r@re privind "Aprobarea pre\ului 
la ap` potabil` ]i a tarifului la serviciile de canalizare, mandatarea reprezentantului ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea general` a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, 
pentru aprobarea trecerii la tarif unic, aprobarea stabilirii, ajust`rii ]i modific`rii pre\urilor ]i 
tarifelor propuse de operator, mandatarea asocia\iei pentru a [ncheia Actul adi\ional la Cotractul 
de delegare”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Anul trecut  consiliul local a respins scumpirea apei. 

Ulterior s-a aprobat datorit` proiectului de reabilitare apă ]i canal.  
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Acest proiect de hot`r@re ar trebui s` se intituleze 

"consiliul local a aluat act de preţul la apă potabilă şi tarfiul de canalizare", deoarece aceste major`ri 
de pre\uri [n vederea stabilirii unui tarif unic sunt f`cute de ADI APA VALCEA. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Nu sunt de acord cu acest` hot`r@re privind scumpirea 
apei, a]a cum nu am fost de acord nici anul trecut. 

Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda Lucia: Ce garan\ie avem c` vor [ncepe lucr`rile de 
reabilitare apă şi canal în Oraşul Băile Olăneşti? 

Dl. Primar: Participarea noastr` la acest proiect este de 2%. Avem adres` de la SC APAVIL 
[n care se specific` c` lucr`rile vor [ncepe la sta\ia de epurare pe timpul nefavorabil, ulterior, când 
vremea va permite, vor începe ]i lucr`rile efective pe str`zi. 

Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda Lucia: Eu, ca ]i locuitor al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, imi 
doresc s` beneficiez de ap` ]i canalizare, este foarte greu f`r` aceste utilit`\i ]i sunt de acord cu 
m`surile necesare pentru ca acest proiect sa fie finalizat. 
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Dl. Primar: Au fost ]i sunt foarte multe solicit`ri de extidere re\ea apa potabil`. De exemplu, 
locuitorii de pe strada Viezuianu au facut o cerere comună privind extinderea re\elei de ap` 
potabilă. Am fost cu această cerere ]i am discutat despre aceast` posibilitate, dar datorit` faptului c` 
aceast` strada este prins` [n acest proiect de reabilitare nu se poate extinde re\eaua. Întrucât 
proiectul este monitorizat pentru a fi realizat în forma aprobată, nu se poate extinde re\eaua de pe 
aceast` strada înainte de începerea lucrărilor ce vor fi realizate de executantul câştigător al licitaţiei. 
{n acea]i situa\ie mai sunt ]i alte str`zi din ora]ul nostru. 

Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: De exemplu, eu pl`tesc 400 lei pe lun` pentru 
vidanjarea fosei septice. Oamenii sunt foarte ner`bdatori ]i [ntreab` c@nd vor [ncepe lucr`rile pentru 
re\eaua de apa ]i canalizare. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de sedin\` 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind : aprobarea pre\ului la ap` potabil` ]i a tarifului la 
serviciile de canalizare, mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea 
general` a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, pentru aprobarea trecerii la 
tarif unic, aprobarea stabilirii, ajust`rii ]i modific`rii pre\urilor ]i tarifelor propuse de operator, 
madatarea asocia\iei pentru a [ncheia Actul adi\ional la Cotractul de delegare” care, cu voturi 
“pentru” = 12, “ab\ineri”=1, respectiv dl. consilier local P`unescu Ioan  se aprob`, fiind 
adoptată hotărârea nr.34.  

Se trece la punctul  ]apte al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobarea contului de 
execu\ie al  bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2012, 30.06.2012 si  
30.09.2012”.    

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Pe emblema Consiliului local este o gre]eal` de scriere. 
Dl. Primar: Da, ]tiam de aceast` gre]eal`, am vorbit ]i vor veni cei care au executat s` refac` 

aceast` caset` luminoas`. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Am dori ]i noi o list` cu contribuabilii care nu ]i-au pl`tit 

impozitele şi taxele locale.   
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de sedinţă 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea contului de execu\ie al  bugetului local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2012, 30.06.2012 si  30.09.2012”, care, cu voturi 
“pentru” = 13,  se aprob`, fiind adoptată hotărârea nr.35.  

Se  trece  la  punctul opt al  ordinii  de  zi “Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului 
pe anul 2012”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Dl. Barbu Gheorghe solicit` achizi\ionarea unor b`ncu\e. 

Unde vor fi amplasate? 
Dl. Primar: Aceste b`ncu\e sunt pentru blocul 1, blocul 2, blocul 4 ]i blocul de locuin\e. 
Dna. Consilier local Braneci Niculina: Ar trebui ni]te co]uri de gunoi ]i [n Ol`ne]ti sat. 
Dl. Primar: O s` g`sim o solu\ie. A] dori ca pe Aleea Trandafirilor s` schimb`m stalpii pentru 

iluminatul public cu  al\ii de fier, mai rezisten\i. 
Dl. Primar: Nu au fost prin]i [n buget bani pentru pachetele copiilor de s`rb`tori. Ne-ar trebui 

aproximativ 11000 lei, avem ni]te economii la salubritate ]i 2000 lei îi putem lua de la Serviciul de 
Dezvoltare Integrat`. Mai trebuie prin]i ]i 500 lei pentru familiile care au împlinit 50 de ani de la 
c`s`torie. Avem prin]i bani pentru 15 familii, dar avem 16 cereri. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: La Urban numai 14000 lei mai avem de plat`? 
Dl. Inginer Tatu Viorel: Referatul este f`cut conform ultimelor facturi venite. 
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Dl. Consilier local Sanda Nicolae: {n referatul domnului Tatu sunt 5000 lei necesari pentru 
dispensar. Nu s-a ]tiut c` trebuie f`cut` instala\ia electrică? 

Dl. Inginer Tatu Viorel: {ntr-adevar, se putea prevede aceast` sum` de la [nceput. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Se va finaliza dispensarul cu aceast` sum`? 
Dl. Primar: Da, nu mai trebuie decât instala\ia electric`, apoi va urma procedura de atribuire a 

cabinetelor medicale. 
 Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de sedinţă 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului pe anul 2012”, care, cu voturi 
“pentru” = 13,  se aprob`, fiind adoptată hotărârea nr.36.  

Se  trece  la  punctul  nou` al  ordinii  de  zi “Proiect de hot`r@re privind apobare studiu 
fezabilitate ]i indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare străzi: 
Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă supune la 

vot “Proiect de hot`r@re privind apobare studiu fezabilitate ]i indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii "Modernizare străzi:Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile 
Olăneşti, judeţul Vâlcea", care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`, fiind adoptată hotărârea 
nr.37.  

Se  trece  la  punctul  zece al  ordinii  de  zi “Proiect de hot`r@re privind aprobarea  
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 
investiţii"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele" 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Primar: Pentru str`zile Plea]a, Mura, P`cii ]i V@lcele avem documenta\ia aprobat` de 

ANRMAP, proiectantul este pl`tit, urmeaz` publicarea [n SEAP. Sper`m ca [n aprilie-mai s` 
[ncepem lucr`rile. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă supune la 
vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investiţii"Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele", 
care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`, fiind adoptată hotărârea nr.38.  

Se  trece  la  punctul  unsprezece al  ordinii  de  zi “Proiect de hot`r@re privind [ncetarea 
mandatului de consilier local al dlui Baicu Gheorghe”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Se ia act de demisia înaintată de domnul Baicu Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului 

Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. Dl.Primar şi consilierii locali mulţumesc dlui.Baicu gheorghe pentru 
activitatea prestată în cadrul consiliului local. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă supune la 
vot “Proiect de hot`r@re privind [ncetarea mandatului de consilier local al dlui Baicu 
Gheorghe”, fiind adoptată hotărârea nr.39. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv, “Proiect de hotărâre “privind 
modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”, la care  Ora]ul B`ile Ol`ne]ti  este membru asociat ]i mandatarea reprezentantului 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti să aprobe primirea de noi membri, să voteze în favoarea adoptării 
Actelor adi\ionale la Actul Constitutiv ]i la Statutul Asociaţiei şi să semneze aceste acte”. 

Dl.Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă supune la 

vot proiect de hotărâre privind "Modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, la care  Ora]ul B`ile Ol`ne]ti  este membru 
asociat ]i mandatarea reprezentantului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti să aprobe primirea de noi 
membri, să voteze în favoarea adoptării Actelor adi\ionale la Actul Constitutiv ]i la Statutul 
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Asociaţiei şi să semneze aceste acte”, care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`, fiind adoptată 
hotărârea nr.40.  

DIVERSE: 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Executarea canaliz`rii la blocul de locuinţe a fost 

urm`rit`?  
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Acela]i lucru am vrut s` v` [ntreb ]i eu, dac` 

compartimentele de specialitate din cadrul prim`riei urm`resc desf`]urarea lucr`rilor la canalizarea 
blocului de locuin\e. 

Dl. Primar: Compartimentele de specialitate au urm`rit aceste lucr`ri, nu vor fi probleme. 
Dl. Primar: V` aduc la cuno]tin\` solicitarea domni]oarei Negriloiu de a i se acorda titlul de 

cet`\ean de onoare al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. Drept urmare o invit` de doamna Negriloiu sa aduc` 
la cuno]tin\` consiliului local motivele pentru care consider` c` i se cuvine acest titlu. 

Dna. Negriloiu Ioana d` citire memoriului de prezentare. 
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Acest memoriu precum şi alte documente care [l sus\in 

ar trebui să le depune\i la prim`rie pentru ca o comisie abilitat` s` propun` sau nu acordarea acestei 
distinc\ii de cet`\ean de onoare. 

Dl. Primar: Depune\i acest memoriu, [nso\it de toate documentele necesare ]i vom analiza 
solicitarea [n func\ie de regulamentul existent. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Vreau s` prezint consiliului o problem` major`, ]i anume 
pericolul c`derii z`pezii de pe blocul 4 c@t ]i de pe Hotel Select. Este o problem` foarte mare 
pentru cet`\enii care trec pe strad`, ar trebui ca pe aceste acoperi]uri, dar ]i pe alte cl`diri cu un 
grad de risc asem`n`tor s` se monteze paraz`pezi. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Vreau deasemenea s` prezint Consiliului local c` ieri 
(duminic` 16.12.2012) am participat [mpreun` cu dl. Primar la Biserica ora]ului unde copii din 
clasele 1-5-8 ]i din clasele 9-12 au prezentat un program artistic cu colinde. A fost un eveniment 
foarte frumos, eveniment la care au participat Primarul şi Viceprimarul comunei P`u]e]ti M`gla]i, 
reprezentan\i ai poli\iei ora]ului nostru, dar ]i foarte mul\i cetăţeni ai oraşului.  

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

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

     Tra]c` Flavius Iulian 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 

 


