
 
   PROCES VERBAL 

 
                {ncheiat  ast`zi, 19 decembrie 2014, [n ]edin\a extraordinar` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr.406/17.12.2014. Sunt prezen\i 11 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie, fiind absen\i motiva\i dna consilier Nicol`escu Sanda ]i dl. Ghi\ulescu Marius 
particip` de drept dl. Primar Vasilache Vasile Sorin si dl.Secretar Gorgan Nicolae, invita\i fiind dl. Tatu 
Viorel, dna.Denisa Enache- consilier juridic, dna Hogea Maria Irina-consilier juridic. 
               }edin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desf`]oare lucr`rile [n bune condi\ii. 
               {n conformitate cu prevederile Legii  administra\iei publice locale nr.215/2001cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare ordinea de zi cu urm`toarele proiecte: 
          1.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 09 decembrie 2014. 
         2.Proiect de hot`r@re privind aprobare rectificare buget local. 
         3.Proiect de hotarare privind stabilirea cuntumului pentru asigurarea aloca\iei zilnice 
de hran`, rechizite ]colare, [mbr`c`minte, [nc`l\`minte, pentru copii ]i tinerii cu cerin\e 
educa\ionale special ]colariza\i [n cadrul Liceului tehnologic Justinian Marina. 
         4.Proiect de hot`r@re privind  aprobarea studiului de Fezabilitate ]i a indicatorilor 
tehnico-economici; 
         5.Proiect de hot`r@re privind aprobarea cofinan\`rii proiectului; 
         6.Proiect de hot`r@re privind punerea la dispozi\ia proiectului ,, Realizarea ratei de 
conectare de 100% [n Rm V@lcea inclusive Ocnele Mari, Dr`g`]ani, C`lim`ne]ti, Ol`ne]ti ]i 
B`beni [n jude\ul V@lcea”. 
          7.Proiect de hot`r@re privind [ngiin\area Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` ,, 
Zona Metropolitan` Turistic` R@mnicu V@lcea” 
          Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate pe ordinea de zi , se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi, care cu voturi  “pentru”= 11, se aprob`. 
          Se trece la punctul unu al ordinii de zi ]i anume “Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 09 decembrie 2014”. 
          Nemaifiind alte discu\ii privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune spre aprobare [n 
forma propus` si este votat cu voturi “pentru”=11. 
          Dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin d` citire urm`torului punct de pe ordinea de zi ]i anume:” 
Proiect de hot`rare privind aprobare rectificare buget local”. 
           Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i face precizarea prin 
HCJ nr.124/12.12.2014 s-a aprobat repartizarea sumei de 33.000 lei, din cota de 18,5 % din impozitul pe 
venit suma de 10.000 lei, iar din sume defalcate din tax ape valoarea ad`ugat` pentru echilibrarea 
bugetelor locale 23.000 lei pentru achitarea pl`\ilor restante ]i pentru sus\inerea proiectelor de 
infastructur` care necesit` cofinan\are local`. 
           Nemaifiind alte discu\ii cu privire la acest proiect dl pre]edinte de ]edin\` supune la vot “Proiectul  
de hot`rare privind aprobare rectificare buget local” care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
           Se d` citire citire punctului trei de pe ordinea de zi ]i anume ,,Proiect de hotarare privind 
stabilirea cuntumului pentru asigurarea aloca\iei zilnice de hran`, rechizite ]colare, 
[mbr`c`minte, [nc`l\`minte, pentru copii ]i tinerii cu cerin\e educa\ionale special ]colariza\i 
[n cadrul Liceului tehnologic Justinian Marina”. 
            Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i face precizarea c` 
aceast` hot`r@re se refer` la persoanele care au copii cu handicap ]i sunt ]colariza\i, iar pentru anul viitor 
]colile din Ol`ne]ti vor  [ntocmi documenta\ia pentru a putea fi ajuta\i to\i copiii care au problem ]i sunt 
]colariza\i.  
             Dl consilier Pahomnie Ctin [ntreab` dac` aceast` hot`r@re cuprinde ]i ]colile din localit`\ile 
Ol`ne]ti Sat ]i Cheia este numa pentru liceu. 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
 



              Dl Primar men\ioneaz` c` sunt cuprinse toate ]colile, dar este trecut liceul pentru c` este singura 
unitate de [nv`\`m@nt care are personalitate juridic`. 
              Nu mai sunt alte discu\ii cu privire la acest proiect ]i se supune la vot de c`tre dl pre]edinte de 
]edin\`. 
               Proiectul de hotarare privind stabilirea cuntumului pentru asigurarea aloca\iei 
zilnice de hran`, rechizite ]colare, [mbr`c`minte, [nc`l\`minte, pentru copii ]i tinerii cu 
cerin\e educa\ionale special ]colariza\i [n cadrul Liceului tehnologic Justinian Marina”  este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
                Dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin d` citire punctului nr.4 de pe ordinea de zi ]i anume 
,,Proiect de hot`r@re privind  aprobarea studiului de Fezabilitate ]i a indicatorilor tehnico-
economici” 
                  Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i men\ion`z` c` 
pentru a putea fi accesate fondurile europene, APAVIL-ul trebuies` aibe o rat` de conectare de 100% [n 
Rm V@lcea inclusive Ocnele Mari, Dr`g`]ani, C`lim`ne]ti, Ol`ne]ti ]i B`beni [n jude\ul V@lcea. 
                  Dl consilier P`unescu Ovidiu, [ntreb` dac` strada Valea de Cas` este prins` [n acest proiect, 
pentru c` nu sunt bran]a\i to\i cei care locuiesc pe aceea stard`. 
                  Dl Primar face precizarea [n anexa nr.1 sunt prinse toate str`zile care nu au fost [n proiectu 
principal. 
                  Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui proiect de ho`r@re, dl pre]edinte de ]edin\` [l 
supune la vot ]i este aprobat [n unanimitate. 
                 Se d` citire punctului nr.5 de pe ordinea de zi ]i anume,, Proiect de hot`r@re privind 
aprobarea cofinan\`rii proiectului” realizarea ratei de conectare 100%.   
                 Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re        
                 Dl Pre]edinte de ]edin\` Pahomnie Ctin supune la vot proiectul  [n forma prosus`, care este 
aprobat cu voturi “pentru”=11. 
                 Dl Pre]edinte de ]edin\` prezint` Proiectul de hot`r@re privind punerea la dispozi\ia 
proiectului ,, Realizarea ratei de conectare de 100% [n Rm V@lcea inclusive Ocnele Mari, 
Dr`g`]ani, C`lim`ne]ti, Ol`ne]ti ]i B`beni [n jude\ul V@lcea” a terenului. 
                 Dl Primar expune materialele care au stat la baza acestui proiect. 
                  Dl Secretar Gorgan Nicolae face precizarea c` re\eleel de ap` ]i ap` uzat` vor fi 
deviate pentru a fi numai pe domeniul public. 
                 Nefiind discu\ii pe marginea acestui proiect, dl pre]edinte de ]edin\` [l supune la vot [n 
forma propus`. 
                  Proiectul de hot`r@re privind punerea la dispozi\ia proiectului ,, Realizarea ratei 
de conectare de 100% [n Rm V@lcea inclusive Ocnele Mari, Dr`g`]ani, C`lim`ne]ti, 
Ol`ne]ti ]i B`beni [n jude\ul V@lcea” este aprobat cu voturi “pentru”=11. 
                 Dl pre]edinte de ]edin\` d` citire ultimului punct de pe ordinea de zi ]i anume  Proiect 
de hot`r@re privind [ngiin\area Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar`,, Zona 
Metropolitan` Turistic` R@mnicu V@lcea” 
                   Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i face 
prcizarea c`  s-a mai dat o hot`r@re de consiliu pentru [nfiin\are Asocia\ie de dezvoltare care 
ulterior s-a desfiin\at pentru c` unele localit`\i care f`ceau parte erau incompatibile, iar aportul 
ora]ului la patrimoniul iniţial al Asociaţiei va fi  de  1.000 de lei ]i .cotizaţia anuală a ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti ca membru al Asociaţiei va fi de 6.000 lei/an. 
                    Dl Secretar  precizeaz`  c` pentru anul acesta banii au fost pl`ti\i, deoarece asocial\ia 
nou [nfiin\at` a preluat patrimoniul asocia\iei care s-a desfiin\at.  
                      Dl Primar men\ioneaz` c` aceast` asocia\ie va avea ca scop principal captarea de 
fonduri europene ]i promovarea zonelor turistice din jude\ul V`lcea. 
                       Nemaifiind alte materiale propuse pe ordine de zi, dl consilier P`unescu Ovidiu 
supune aten\iei dlui Primar o solicitare verbal` a persoanelor care au firme de taxi autorizate pe 
ruta B`ile Ol`ne]ti-Rm V@lcea s` se verifice dac` toate autoriza\iile emise mai au valabile 
documentele care au stat la baza eliber`ri acesteia, precum ]i luare de m`suri [mpotriva celor care 
execut` transport de persone at@t pe ruta B`ile Ol`ne]ti-Rm V@lcea, c@t ]i pe ruta Cheia-Rm 
V@lcea.  



                       Dl Primar face precizarea c` se vor  organiza comisii pentru deplasarea [n teren, 
dar trebuie formulat` o solicitare scris` [n urma c`reia se vor lua m`surile legale. 
                       Dl consilier P`unescu Ovidiu [ntreab` dac` persoanele care intr` [n ]omaj ulterior 
[ntocmirii listelor cu persoanele care beneficiaz` de alimente, ce treuie s` fac`? 
                        Dl Primar men\ionez` c` se vor [ntocmi liste suplimentare ]i [n limita stocului de 
alimente se vor acorda tuturor persoanelor care vor face dovada [ndeplinirii condi\iilor prev`zute 
de lege. 
                          Dl consilier Tra]c` Flavius adduce [n aten\ia dlui Primar c` un gr`tar de la 
intersec\ia str`zii Pr@ng cu strada Forestier este rupt. 
                         Dl Primar spune c` se va intervenii pentru repararea acestuia. 
                           Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt dl Primar d` citire unei adrese formulat` de 
Asocia\ia Natura Montaniardul C`l`uz` cu sediul [n Rm V@lcea prin care solicit` acordarea unui 
spa\iu stabilirea sediului Serviciului Salvamont Ol`ne]ti. 
                            Dna consilier Braneci men\ioneaz` c` [n incinta C`minului Cultural Cheia se 
poate stabili sediul acestei asocia\ii. 
                          Dl consilier P`unescu Ioan face precizarea c` treuie f`cut` tualetarea copacilor de 
pe Aleea Izvoarelor. 
                            Dl consilier Tra]c` Flavius precizeaz` c` ]i pe Aleea Trandafirilor trebuie 
intervenit, deoarece acei copaci reprezint` un real pericol. 
                          Dl Primar spune c` se va interveni pentru tualetarea copacilor pe ambele str`zi. 
                            Dl consilier P`unescu Ion men\ineaz` c` nu s-a rezolvat problema iluminatului 
[n localitatea component` Comanca. 
                            Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie Ctin declar` ]edin\a 
[nchis`. 
                           Drept pentru care am [ncheiat prezentul proces verbal. 
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