
 
1 

 
 

 

PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 10 decembrie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 394/05.12.2013. Sunt 
prezen\i 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsa fiind dl.consilier local 
Ghitulescu Marius. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, invitaţi fiind 
dna.Baicu Camelia – consilier superior, dna. Enache Denisa - consilier juridic.  

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 hotarare privind “Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar din Orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2014-2015 si asigurarea 
fondurilor suplimentare necesare pentru functionarea retelei scolare aprobate”. 

 2.Proiect de hot`r@re privind transformarea postului de referent cls.III grad 
profesional superior, gradatia 5, din cadrul Serviciului public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor, Compartiment Stare Civila, in inspector cls.I, grad profesional 
asistent. 

3.Proiect de hot`r@re privind participarea Orasului Baile Olanesti, judetul Valcea ca 
membru fondator la constituirea Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Cheile 
Olanestilor”. 

4. Proiect de hot`r@re privind admiterea de noi membri in cadrul Asociatiei de 
dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Ramnicu Valcea”. 

5. Proiect de hotarare privind modificarea art.4 din Hotararea Consiliului Local 
nr.26/16.11.2012 cu privire la componenta comisiei privind analiza solicitarilor de 
locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din 
locuintele retrocedate fostilor proprietari. 

6. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. 
Dl. Primar supune aprobarii ordinea de zi. 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 hotarare privind “Aprobarea retelei 
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Baile Olanesti, pentru anul 
scolar 2014-2015 si asigurarea fondurilor suplimentare necesare pentru functionarea 
retelei scolare aprobate”. 

Dl.Primar prezinta materialele care au stat la baza intocmirii materialului pentru 
proiectul de hotarare. Mentioneaza faptul ca este important sa fie mentinute toate scolile 
care au functionat in anul scolar 2013-2014 pe raza Orasului Baile Olanesti, cu specificarea 
faptului ca pentru necesarul cheltuielilor scolii suma care depaseste plafonul cost/elev care 
se asgira de la bugetul de stat, suplimentarea fondurilor necesare se va realiza din bugetul 
local. 

Dl.Primar prezintă adresa Inspectoratului Şcolar judeţean Vâlcea privind necesitatea 
adoptării unei hotărâri de consiliu local privind structura reţelei şcolare pe raza Oraşului 
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Băile Olăneşti pentru anul 2014. Va trebui să discutăm susţinerea cu aproximativ 3 miliarde 
de la bugetul local. 

Da citire structurii propuse de dna. Director Grosenoiu Norica, nefiind obiectiuni pe 
marginea propunerii si nici cu privire la suplimentarea fondurilor necesare de la bugetul 
local. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 12, 
Proiect de hotarare privind “Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar din Orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2014-2015 si asigurarea 
fondurilor suplimentare necesare pentru functionarea retelei scolare aprobate”. 

 Se trece la punctul doi al ordinii de zi respectiv „Proiect de hot`r@re privind 
transformarea postului de referent cls.III grad profesional superior, gradatia 5, din 
cadrul Serviciului public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, Compartiment 
Stare Civila, in inspector cls.I, grad profesional asistent.” 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. Precizeaza 
faptul ca este vorba de postul ramas vacant ca urmare a pensionarii functionarului public de 
la compartimentul de stare civila. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 
la vot „Proiect de hot`r@re privind transformarea postului de referent cls.III grad 
profesional superior, gradatia 5, din cadrul Serviciului public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor, Compartiment Stare Civila, in inspector cls.I, grad profesional 
asistent”, care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind participarea 
Orasului Baile Olanesti, judetul Valcea ca membru fondator la constituirea Asociatiei 
“Grupul de Actiune Locala Cheile Olanestilor”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.  
Dl.Primar:Se va constitui o asociatie formata din 5 membri in care se vor asocia 

unitatile administrativ teritoriale, organizatii neguvernamentale si agenti economici. 
Asociatia va asigura consultanta, personalul care se ocupa de constituire a mai lucrat in alte 
asociatii si au cunostintele necesare in vederea asigurarii consultantei pentru accesarea 
fondurilor. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hot`r@re privind participarea Orasului Baile Olanesti, judetul 
Valcea ca membru fondator la constituirea Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Cheile 
Olanestilor” care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind admiterea de noi 
membri in cadrul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana 
Ramnicu Valcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Domnul Primar:Am mai aprobat luna trecuta primirea a 4 membri, aceasta este 

solicitarea Comunei Salatrucel. 
Dl.consilier local Trasca Iulian:Daca sunt proiecte care sa profite si statiunii noastre, 

este bine. 
Dl.consilier local Sanda Nicolaescu: Si in afara sunt asociatii, dar se vad si rerzultatele. 
Dl.Primar:primul proiect pe care il vizeaza asociatia “Zona Metropolitana Ramnicu 

Valcea” este crearea unei retele de transport comun intre localitatile membre. 
Dl. Consilier local Trasca Iulian: Ar fi bine sa se realizeze si piste de biciclete. 
Dl. Consilier local Baicu Vasile:In ceea ce priveste drumul national Baile Olanesti-

Rm.Valcea, cand va fi reabilitat? 
Dl.Primar: A fost o discutie la Valcea si este un proiect care trebuie sa inceapa anul 

acesta, insa a fost amanat.S-au facut insa plombari. 
Dol.consilier local Paunescu Ioan:Trebuie rezolvata problema cu rigola din Sat, in 

curba, sunt multe accidente acolo. 
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Nemaifiind interventii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hot`r@re privind admiterea de noi membri in cadrul Asociatiei de 
dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana Ramnicu Valcea” care, cu voturi 
“pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi Proiect de hotarare privind modificarea art.4 
din Hotararea Consiliului Local nr.26/16.11.2012 cu privire la componenta comisiei 
privind analiza solicitarilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care 
urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. Domnul 
secretar a formulat o cerere de a fi exclus din comisia de analiza a dosarelor solicitantilor de 
locuinte sociale pentru realizarea repartizatiilor din cadrul blocului de locuinte, motivand 
probleme medicale. Intrucat comisia ramane cu un numar par de membri, se impune 
completarea comisiei cu un nou membru, respectiv inlocuirea dlui.Gorgan Nicolae cu 
dl.arhitect patrick Pelgher. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hotarare privind modificarea art.4 din Hotararea Consiliului 
Local nr.26/16.11.2012 cu privire la componenta comisiei privind analiza solicitarilor de 
locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din 
locuintele retrocedate fostilor proprietari,  care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

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

Dl.Primar: Au fost alocati bani din cote defalcate de TVA in cuantum de 34.000 de lei 
pentru invatamant. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, care, 
cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

Dl.Primar: Va rog sa participati la serbarile scolare ale copiilor organizate la scolile de 
pe raza orasului. Puteti transmite mesajul autoritatii locale ca in Cheia nu se va inchide 
scoala. 

Dl.consilier local Trasca Iulian:Sa se discute cu cei de la drumurile nationale ca nu 
exista marcaj pe drumul de la Baile Olanesti pana la Rm.Valcea. 

Dl.Primar:Chiar acum erau la Vladesti cu realizarea marcajului. 
Dl.consilier local Trasca Iulian:Ar fi mai bine sa se realizeze marcajul la primavara, 

pentru acum se va sterge din cauza zapezii. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Ghimiş 

Valentina declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

          Ghimiş Valentina    
                                                                                        SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 23 decembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 411/19.12.2013. Sunt prezen\i 13 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - 
Primar, invitaţi fiind dna.Baicu Camelia – consilier superior, dna. Enache Denisa - consilier 
juridic, dl.inspector Tatu Viorel.  

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 si aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 
al orasului Baile Olanesti din data de 28 noiembrie 2013; 

2.Prezentarea si aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 
Local al orasului Baile Olanesti din data de 10 decembrie 2013; 

3.Proiect de hotarare privind “Modificare si completare statut Serviciu public-
Departament de operare a proiectului Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

4.Proiect de hot`r@re privind stabilire taxe pentru inchiriere spatii la Serviciul 
public-Departament de operare a proiectului Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile 
Olanesti”. 

5.Proiect de hot`r@re privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru energia termica 
produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in Orasul Baile 
Olanesti.”. 

Dl. Primar supune aprobarii ordinea de zi, cu propunerea de suplimentare a ordinii 
de zi cu un nou proiect de hotarare, respectiv” Proiect de hot`r@re privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2013.” Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se 
supune la vot aprobarea ordinii de zi suplimentata care, cu voturi “pentru” = 13, se 
aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi „Prezentarea si aprobarea procesului verbal al 
sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Olanesti din data de 28 noiembrie 
2013.” 

Dna.consilier local Nicolaescu Sanda Lucia precizeaza faptul ca nu s-a mentionat in 
procesul verbal solicitarea privind mutarea biroului compartimentului relatii publice la 
parter. 

Nemaifiind alte interventii pe marginea procesului verbal, se spune la vot, cu voturi 
“pentru”=13 se aproba. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, “Prezentarea si aprobarea procesului verbal al 
sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Olanesti din data de 10 
decembrie 2013”. 

Dl.consilier local Trasca Iulian solicita completarea procesului-verbal cu mentiunea ca 
a apreciat ca oportuna marcarea drumului national Olanesti-Rm.Valcea. 

Nemaifiind alte interventii pe marginea procesului verbal, se spune la vot, cu voturi 
“pentru”=13 se aproba. 
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Se trece la punctul trei al ordinii de zi, “Proiect de hotarare privind “Modificare si 
completare statut Serviciu public-Departament de operare a proiectului Dezvoltarea 
Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

Dl.Primar prezinta materialele care au stat la baza intocmirii materialului pentru 
proiectul de hotarare. Cand s-a infiintat serviciul a avut un statut in care au fost mentionate 
activitatile ce urmau a fi realizate de catre serviciu. Ulterior, avand in vedere faptul ca 
serviciul nu dispune de echipament pentru prestarea serviciilor medicale, s-au formulat 
solicitari pentru inchirierea spatiilor pentru desfasurarea activitatilor medicale si expozitii cu 
scop medical. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae:S-au incasat bani de la sala de fitness? 
Dl.Tatu Viorel: S-au incasat fonduri in cursul anului 2013. 
Dl.Primar: Daca vreti, putem sa va prezentam o situatie cu incasarile realizate. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:La un moment dat se spunea ca o sa chizitionam 

aparate sportive.S-a dotat complexul cu echipament sportiv? 
Dl.Primar: Nu functioneaza acum bicicletele, insa activitatile sportive sunt prinse in 

statutul serviciului. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:E trecut eronat in statut parcul.Nu s-a vazut activitatea 

celor de la departament in parc.Acolo se face curatenie cu oamenii de la primarie. 
Dna.consilier local Nicolaescu Sanda Lucia:Eu am vazut fetele de la parcare că au ieşit 

să facă curat.Serviciul e autofinanţat integral? 
Dl.Primar:Nu.O parte din fondurile necesare sunt asigurate de la primărie, din bugetul 

local. 
Dl.consilier local Traşcă Iulian:Acolo unde s-a vărsat pământ, cantitatea a fost prea 

mare şi într-adevăr trece peste ronduri, pe trotuar. 
Dna.consilier local Balaban Rodica:La ce se referă sumele decontate de casele de 

asigurări de sănătate pentru servicii medicale, prevăzute la alin.9 capitolul V? 
Dl.Secretar:În statutul iniţial erau prevăzuţi doi doctori balneologi. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 

13, “Proiect de hotarare privind “Modificare si completare statut Serviciu public-
Departament de operare a proiectului Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

 Se trece la punctul patru al ordinii de zi respectiv Proiect de hot`r@re privind stabilire 
taxe pentru inchiriere spatii la Serviciul public-Departament de operare a proiectului 
Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. Precizeaza 
faptul ca este vorba de stabilirea unei taxe pentru închirierea spaţiilor disponibile în cadrul 
complexului pentru prestarea de activităţi medicale. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: Este vorba de închierierea cu ora? Deci nu are 
caracter permanent. 

Dna.consilier local Sanda Lucia: Eu propun preţul de 50 euro/mp/an. 
Dl.Secretar: Nu cred ca vor fi prea multe solicitări. 
Dma.consilier local Balaban Rodica:Ţineţi cont că staţiunea are caracter sezonier. E 

mai bine sa stabilim preţul pe lună nu pe an. 
Dl.secretar:Putem face două variante:un tarif pe lună şi un tarif pe an. 
Dl.Primar:Eu propun 10 euro/lună. 
Dna.consilier local Sanda Lucia:Propun 50 euro/mp/an. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 

la vot Proiect de hot`r@re privind stabilire taxe pentru inchiriere spatii la Serviciul public-
Departament de operare a proiectului Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile 
Olanesti”modificat cu cele două propuneri făcute, respectiv 10 euro/mp/lună şi 50 
euro/mp/an, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
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preturilor/tarifelor pentru energia termica produsa pe baza de gaze naturale de catre SC 
CET GOVORA SA in Orasul Baile Olanesti.”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. Preţul 
propus de CET Govora a vizat o majorare cu 32%, însă ANRE a probat majorarea doar cu 
8%. Potrivit prevederilor legale, dacă preţul nu se aprobă la valoarea aceasta, preţul se 
suportă din bugetul local. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae:Pentru ce ne mai trimit să aprobăm preţul dacă nu 
avem cuvânt de spus? 

Dl.Primar: Şi cu Apavil este aceeaşi situaţie. Suntem printre localităţile prioritare, 
avem deja în lucru staţia de epurare. 

Dl.consilier local Baicu Vasile: Aici este vorba de căldură. De ce nu se face un 
masterplan şi aici şi să se stabilească preţul unic pentru toate localităţile membre? 

Dl.Primar: Avem o variantă:or suportăm de la bugetul local, or suportă poşpulaţia. 
Dl.Secretar:Ultima majorare a tarifului a fost în anul 2011. 
Dl.consilier local păunescu Ioan:Gicacaloria este destul de mare. 
Dl.Primar:Reprezentanţii CET-ului au spus că nu sunt foarte multe blocuri de încălzit. 

De fiecare dată când am avut probleme, ne-au ajutat. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan: Robineţii de golire trebuiau de mult montaţi. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot Proiect de hot`r@re privind participarea Orasului Baile Olanesti, judetul 
Valcea ca membru fondator la constituirea Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Cheile 
Olanestilor” care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind admiterea de noi 
membri in cadrul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara “Zona Metropolitana 
Ramnicu Valcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Domnul Primar:Am mai aprobat luna trecuta primirea a 4 membri, aceasta este 

solicitarea Comunei Salatrucel. 
Dl.consilier local Trasca Iulian:Daca sunt proiecte care sa profite si statiunii noastre, 

este bine. 
Dl.consilier local Sanda Nicolaescu: Si in afara sunt asociatii, dar se vad si rerzultatele. 
Dl.Primar:primul proiect pe care il vizeaza asociatia “Zona Metropolitana Ramnicu 

Valcea” este crearea unei retele de transport comun intre localitatile membre. 
Dl. Consilier local Trasca Iulian: Ar fi bine sa se realizeze si piste de biciclete. 
Dl. Consilier local Baicu Vasile:In ceea ce priveste drumul national Baile Olanesti-

Rm.Valcea, cand va fi reabilitat? 
Dl.Primar: A fost o discutie la Valcea si este un proiect care trebuie sa inceapa anul 

acesta, insa a fost amanat.S-au facut insa plombari. 
Dol.consilier local Paunescu Ioan:Trebuie rezolvata problema cu rigola din Sat, in 

curba, sunt multe accidente acolo. 
Nemaifiind interventii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot Proiect de hot`r@re privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru energia 
termica produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in Orasul Baile 
Olanesti”, care, cu voturi “pentru” = 9,  se aprob`, voturi “împotrivă” =3-dl.consilier 
local Sanda Nicolae, dna. consilier local Ghimiş Valentina, dna.consilier local Balaban 
Rodica şi 1 abţinere-dl.consilier local Păunescu Ioan. 

Se trece la punctul şase al ordinii de zi Proiect de hotarare privind Rectificarea 
bugetului local pe anul 2013. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. Dă citire 
adresei Direcţiei Generale  a Finanţelor Publice potrivit căreia se reduce suma alocată din 
cote defalcate din TVA pentru cheltuielile profesorilor cu 24.600 lei. 
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Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hotarare privind Rectificarea bugetului local pe anul 2013,  care, 
cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Dl.Primar dă citire cererii dlui consilier local Păunescu Ioan privind retragerea din 
comisia de analiză a dosarelor pentru acordarea locuinţelor chiriaşilor evacuaţi. 

Dna.consilier local Sanda Lucia:Nu suntem de acord cu retragerea dlui.Păunescu. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae : Putem pleca totţi consilierii. 
Dl.Primar: Dl.Păunescu, sunteţi un om de valoare, avem nevoie de dumneavoastră. 
După concluzionarea faptului că dl.consilier local rămâne membru în comisie, 

dl.primar dă citire deciziei Camerei de Conturi Vâlcea ca urmare a constatărilor efectuate în 
urma controlului efectuat la Primăria Oraşului Băile Olăneşti. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Ghimiş 
Valentina declar` sedin\a închis`.   

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

          Ghimiş Valentina    
                                                                                        SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
 

 


