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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 16 decembrie 2016, în şedinţa de [ndat` a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 392/16.12.2016. 
Sunt prezen\i 13 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. 
Vasilache Vasile Sorin - Primar, dna. Hogea Maria Irina – consilier juridic, Secretar-
Gorgan Nicolae . 

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
Dl Primar propune consilierilor locali suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul 

de hot`r@re privind ,, Alegerea pre]edintelui de ]edin\`”. 
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 modificarea ]i completarea art.4 al HCL 
nr.37/28.10.2016 [ncetarea  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrarea a domenioului public ]i privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin concesiune 
         2.Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 2017 – 
2018 [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti. 
           Consilierii locali sunt de acord cu propunerea f`cut` de dl Primar ]i astfel se 
modific` ordinea de zi ]i va avea urm`torea form` ]i con\inut: 
         1.Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i completarea art.4 al HCL 
nr.37/28.10.2016 [ncetarea  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrarea a domenioului public ]i privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin concesiune 
         2.Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 2017 – 
2018 [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti. 

3. Proiectul de hot`r@re privind ,, Alegerea pre]edintelui de ]edin\`”. 
       Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot 
aprobarea ordinii de zi modificat`, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 
Se trece la punctul unu al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i 
completarea art.4 al HCL nr.37/28.10.2016 [ncetarea  Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de administrarea a domeniului public ]i privat al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin concesiune. 
       Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” 
= 13, Proiectul de hot`r@re privind modificarea ]i completarea art.4 al HCL 
nr.37/28.10.2016 [ncetarea  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de administrarea a domeniului public ]i privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
prin concesiune. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
re\elei ]colare pentru anul ]colar 2017 – 2018 [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti ". 
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Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nemaifiind discu\ii pe marginea proiectului de hot`r@re, presedintele de 

şedinţă supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare 
pentru anul ]colar 2017 – 2018 [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti” care, cu voturi “pentru” 
= 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiectul de hot`r@re privind  Alegerea 
pre]edintelui de ]edin\`” 

Dl. Secretar face precizarea c` cele trei luni au trecut ]i trebuie ales un nou 
pre]edinte de ]edin\`. 

Dl consilier local P`unescu Br`nescu Ian Ovidiu [l propune ca pre]edinte de 
]edin\` pe dl consilier local P`unescu Ioan. 

Cu voturi “pentru” = 13, este ales pre]edinte de ]edin\` dl consilier local 
P`unescu Ioan. 

DIVERSE. 
       Dl Primar prezint` consilierilor adresa domnului doctor Anicescu [nregistrat` sub 
nr.12440/16.12.2016 prin care solicit` aprobarea incheierii unui contract de comodat 
pentru o camer` pe care s` o foloseasc` ca sediu pentru cabinet veterinar. 
       Dl consilier P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu sesizeaz` c` [n dreptul barajului de pe 
str.Cheia trebuie ad@ncit ]an\ul deoarece iese apa [n strad`, iar [n Ol`ne]ti Sat se 
reconstruiesc bordurile care din causa temperaturilor sc`zute un vor rezista. 

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 
 


