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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28 februarie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 68 / 23.02.2013. Sunt prezen\i 11 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie, domnii consilieri locali Nicol`escu Sanda Lucia ]i Tra]c` Flavius 
Iulian absenteaz` motivat.  Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl. Popa Titel - 
Viceprimar, dl Gorgan Nicolae - secretar, invita\i fiind dl. Comisar Cojocaru Marin, dna. Enache 
Denisa - consilier juridic, dl. Barbu Gheorghe – comp. Gospod`rie comunal`, dl. Tatu Viorel – 
inginer, dl. Pelgher Patrick – arhitect ]ef ]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 16 ianuarie 2013. 
          2. Proiect de hot`r@re privind aprobarea organigramei ]i statului de func\ii pentru 
func\iile de demnitate public`,func\ii publice de conducere ]i de execu\ie,personalul 
contractual din aparatul de specialitate ,serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate 
Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
          3. Proiect de hot`r@re privind Aprobarea Planului de ac\iuni ]i/sau de lucr`ri de 
interes local [n vederea repartiz`rii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajutoare sociale 
din ora]ul B`ile Ol`ne]ti,pentru anul 2013. 

4. Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i completarea HCL nr.71/2010,privind 
constituire structuri de specialitate cu atribu\ii [n domeniul urbanismului,amenaj`rii 
teritoriului ]i autoriz`rii lucr`rilor de construc\ii. 
            5.Proiect de hot`r@re privind alegerea pre]edintelui de ]edin\` pentru lunile martie 
aprilie,mai 2013. 
 Dl Primar propane suplimentarea ordinii de zi cu dou` proiecte de hotar@re: 

- Proiect privind: aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 3 spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”, din str. 1 
DECEMBRIE, BLOC C, SC B ,  proprietate privată a ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

-Proiect privind: aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu 
destinaţia de cabinet medical stomatologic situat în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”, din 
str. 1 DECEMBRIE, BLOC C, SC.B, proprietate privată a ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

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

Dl. Secretar prezint` ]i propune spre aprobare procesul verbal al ]edin\ei ordinare din 16 
ianuarie 2013.,  

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialului prezentat, se aprob` cu voturi “pentru” = 11 
“Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti din data de 17 decembrie 2012.” 

Dl. Secretar propune [nceperea ]edin\ei cu punctul 5 “Proiect de hot`r@re privind alegerea 
pre]edintelui de ]edin\` pentru lunile martie aprilie, mai 2013,  dar cu modificarea alegerii unui  
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pre]edinte de ]edin\` pentru ]edin\a curent` si lunile martie si aprilie av@nd [n vedere lipsa dl. 
Tra]c` Flavius Iulian. 

Dna. Consilier local Ghimi] Valentina [l propune pe dl. P`unescu Ioan care, cu unanimitate de 
voturi, este ales pre]edinte de ]edin\` pentru ]edin\a curent` ]i lunile martie ]i aprilie 2013 

Se trece la urm`torul punct al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
organigramei ]i statului de func\ii penrtu func\iile de demnitate public`,func\ii publice de 
conducere ]i de execu\ie,personalul contractual din aparatul de specialitate ,serviciile publice 
locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti" 

Dl. Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Dl. Primar: Organigrama s-a modificat prin ocuparea postului vacant de architect ]ef de c`tre 

dl. Pelgher Patrick Christian din data de 18.02.2013. 
Dl. Pelgher Patrick Christian se prezint` Consiliului local. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: {n num`rul de posturi din organigram` sunt incluse ]I 

posturile vacante? 
Dl. Secretar: Da, num`rul posturilor din organigram` cuprinde ]i posturile vacante.Pentru 

acest numar de posturi avem acordul Institu\iei Prefectului. Posturile vacante sunt blocate [n 
vederea ocup`rii lor, se poate angaja numai pe posturile unice sau prin transfer de la o alt` institu\ie 
public`. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Este o situa\ie de for\` major` angajarea unei personae 
calificate la Serviciul Voluntar pentru situa\ii de urgen\`. Trebuie sa [ncerc`m cumva sa debloc`m 
posturile vacante. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui s` solicit`m Apavil-ului s` verifice periodic 
hidran\ii. Ar trebui sa avem o situaţie din care să reiasă câţi hidranţii sunt în total în oraş şi pe care 
străzi nu funcţionează. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă 
supune la vot "Proiect de hot`r@re privind aprobarea organigramei ]i statului de func\ii penrtu 
func\iile de demnitate public`,func\ii publice de conducere ]i de execu\ie,personalul contractual 
din aparatul de specialitate ,serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti", care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`.  

Se trece la urm`torul punct al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind Aprobarea Planului 
de ac\iuni ]i/sau de lucr`ri de interes local [n vederea repartiz`rii orelor de munc` pentru 
beneficiarii de ajutoare sociale din ora]ul B`ile Ol`ne]ti,pentru anul 2013" 

Dl.Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Care sunt persoanele care beneficiaz` de ajutor social? 
Dl. Primar prezint` lista persoanelor beneficiare de ajutor social, precum ]i num`rul de ore pe 

care fiecare trebuie sa le presteze. 
Dna. Consilier localVasile Ioana: D-na Constantin Ngela ]i Hurmuz Lacrima ar putea s` 

presteze orele ajut@nd la gradini\a ]i ]coala din Cheia. 
Dl. Primar: Dl. Barbu va verifica ca toate persoanele beneficiare de ajutor social s` i]i 

presteze orele de munc`. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Aleea Izvoarelor trebuie cura\it`, sunt pietre ]i crengi 

c`zute ]i ar trebui verificat ]i iluminatul public. 
Dl. Primar: M@ine vom merge, vom cura\a aleea ]i vom verifica ]i iluminatul public. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind Aprobarea Planului de ac\iuni ]i/sau de lucr`ri de 
interes local [n vedereabrepartiz`rii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajutoare sociale din 
ora]ul B`ile Ol`ne]ti,pentru anul 2013”, care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la urm`torul punct al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i 
completarea HCL nr.71/2010,privind constituire structuri de specialitate cu atribu\ii [n domeniul 
urbanismului,amenaj`rii teritoriului ]i autoriz`rii lucr`rilor de construc\ii" 

 Dl. Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
 Dl. Primar: {n urma ocup`rii postului de architect ]ef s-au reorganizat structurile de 
specialitate din domeniul urbanismului ]i amenaj`rii teritoriului. 
 Dl. Consilier local P`unescu Ioan: La ]edin\ele de urbabism sau ac\iunile de verificare ]i 
control a stadiului lucr`rilor nu poate participa si un consilier din cadrul Comisiei pentru urbanism? 



 
3 

 Dl. Secretar: O s` verific`m regulamentul de func\ionare al consiliului local ]i atribu\iile 
comisiilor. 
 Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Dac` lucrarea din parc ar fii fost urm`rit` mai bine, nu 
am fi avut problemele actuale. 
 Dl. Primar: Lucrarea a fost urm`rit`, dar s-a gre]it la proiectare unde s-au prev`zut ini\ial 
dezumidificatoare dar datorit` unor situa\ii neprev`zute s-a renun\at la acestea. Trebuia ca un 
proiectant bun s` realizeze c` apa sulfuroas` la o temperatur` de aproximativ 30-35 grade produce 
foarte mult abur, ]i s` g`seasc` o solu\ie pentru aceast` problem`. Pere\ii piscinelor se vor cur`\` ]I 
placa cu faian\` ]i nu vor mai fii probleme. 
 Dl. Inginer Tatu Viorel: Dezumidificator nu se poate fabrica pentru ap` sulfurous`. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind modificarea ]i completarea HCL nr.71/2010,privind 
constituire structuri de specialitate cu atribu\ii [n domeniul urbanismului,amenaj`rii teritoriului 
]i autoriz`rii lucr`rilor de construc\ii”, care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se am@n` "Proiect privind: aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu 
destinaţia de cabinet medical stomatologic situat în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”, din str. 1 
DECEMBRIE, BLOC C, SC.B, proprietate privată a ora]ului B`ile Ol`ne]ti"  si  “Proiect 
privind: aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 3 spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale situate în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”, din str. 1 DECEMBRIE, BLOC 
C, SC B ,  proprietate privată a ora]ului B`ile Ol`ne]ti”. 

 
DIVERSE: 

 Se prezint` informarea privind construc\ia unei centrale termoelectice de Energy Power. 
 Dl. Comisar Cojocaru Marin prezint` Consiliului local un raport al activit`\ii Poli\iei 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti pentru anul 2012. 
 Dl. Viceprimar Popa Titel prezint` Consiliului local raportul activit`\ii Poli\iei locale a 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n anul 2012 ]i propuneri pentru [mbun`t`\irea activit`\ii. 
 Urmare a cererii dl. Consilier local P`unescu Ioan, dl. Primar prezint` consiliului local lista 

de r`m`]i\e pentru persoane fizice ]i juridice. 
 Dl. Primar d` citire Consiliului local la o pl@ngere prealabil` [mpotriva HCL nr. 8 din 2006 

privind aprobarea v@nz`rii terenului [n suprafa\` de 853 mp pe care era construit blocul de locuin\e 
V2. 

 Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: {n Cheia, strada Malurilor ar trebui reamenajat`, 
nu se mai poate circula pe ea. 

 Dl. Consilier local Baicu Vasile: Ar trebui ca toate casele sa aiba num`r. 
 Dl. Primar: Vom face demersurile necesare achizi\ion`rii nr. pentru imobilele din ora]ul 

nostru, dar trebuie adus la zi nomenclatorul stradal. 
 Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Antaresul c@nd i]i termin` contractul ]i cine va organiza 

licita\ia? Au un preţ mare de transport, iar confortul lasă de dorit. Cred că mai sunt şi alte firme de 
transport care pot practica un preţ mai mic.  

 Dl. Primar: Licita\ia pentru firma care execut` transportul persoanelor [n localitatea B`ile 
Ol`ne;ti se va organiza la Consiliul jude\ean. 

 Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui pus` o lamp` la Cheia la Gradini\` unde este 
puntea peste r@ul Cheia ]i una [n Ol`ne]ti Sat la puntea care trece peste r@ul Ol`ne]ti. 

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

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 

PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

              P`unescu Ioan 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 


