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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 07 ianuarie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 1 / 03.01.2013. 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, dna 
Baicu Camelia – consilier superior ]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 17 decembrie 2012. 
          2. Validare mandat consilier local Ghi\ulescu Marius. 
          3. Proiect de hot`r@re privind aprobarea modific`rii taxelor ]i impozitelor locale aferente 
anului 2013. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea ordinii 
de zi suplimentată, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 

Se trece la punctul unu 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 17 decembrie 2012. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialului prezentat, se aprob` cu voturi “pentru” = 12 
“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.” 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi "Validare mandat consilier local Ghi\ulescu Marius." 
Se propune dl. Tra]c` Flavius Iulian membru [n comisia de validare, [n locul dlui Baicu 

Gheorghe, si se aprob` cu unanimitate de voturi. 
Comisia de validare il valideaz` pe dl.Ghi\ulescu Marius [n func\ia de consilier local din 

partea Alian\ei Electorale PSD PNL. 
Dl. Ghi\ulescu Marius depune jur`m@ntul. 
Se adopt` astfel, Hot`r@rea privind “Validare consilier local Vasile Ghi\ulescu Marius”, care 

va avea nr.1. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv, “Proiect de hot`r@re privind aprobarea 

modific`rii taxelor ]i impozitelor locale aferente anului 2013.” 
Dl.Primar prezintă materialele care au constituit cadrul redactării proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: Ce masuri se pot lua pentru ca to\i oamenii s` i]i 

pl`teasc` taxele ]i impozitele? 
Dl. Primar: S-au facut popriri pe pensii ]i salarii, dar in general persoanele fizice []i pl`tesc 

impozitele ]i taxele. Avem probleme cu SC-urile care sunt [n insolven\` sau faliment. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Nu sunt de acord cu m`rirea taxelor ]i impozitelor. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: De ce diferen\ierea impozitului la terenurile agricole [ntre 

zonele A, B, C, D este foarte mica? 
Dl. Primar: Impozitele pentru terenuri agricole sunt conform hotar@rii 1309 din 28.12.2012, 

iar diferen\ierea este conform zonei [n care este situat acest teren. Se vor modifica doar impozitele 
pentru terenuri si construc\ii, impozitele pentru autoturisme ]i taxele vor r`m@ne neschimbate. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, preşedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea modific`rii taxelor ]i impozitelor locale 
aferente anului 2013”, conform legisla\iei [n vigoare, respectiv HG 1309 din 28.12.2012, care, cu 
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voturi “pentru” = 11, ”ab\ineri” = 2, respectiv dnii. Consilieri locali Nicolaescu Sanda Lucia ]i 
P`unescu Ioan  se aprob`, fiind adoptată hotărârea nr.2.  

DIVERSE: 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda Lucia: Din prim`var` pia\a nu mai poate func\iona. 

Acoperi]ul este rupt, ar trebui turnat` o plac`, jos s` se fac` parcare pentru ma]ini iar deasupra 
module pentru comercian\i. 

Dl. Primar: Este foarte greu, dac` nu imposibil s` se poata intra sau ie]ii cu ma]ina de acolo. 
{n plus aveam parcarea supraetajat` din Parcul Central unde se pot parca ma]inile.  

Dl. Primar: O s` [ncerc`m s` facem un proiect, cu turnarea unei pl`ci [n locul acoperi]ului 
pie\ei, s` facem module pentru comercian\i sus, ]i spa\ii de depozitare jos. 

Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: ce se [nt@mpl` cu Blocul de locuin\e sociale? 
Dl. Primar: S`ptam@na aceasta membrii comisiei se vor [nt@lni pentru a se acorda punctajele. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: {n c@t timp preconiza\i c` se vor da aceste locuin\e sociale? 
Dl. Primar: Eu cred c` [ntr-o lun` maxim dou`. 22 de apartamente sunt pentru evacua\i, iar 10 

apartamente altor persoane [n func\ie de punctajele ob\inute. 
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Ar trebui ca anchetele sociale s` se fac` numai acelora 

care se [ncadreaz` conform criteriilor ]i punctajelor ob\inute, nu la to\i solicitan\ii. 
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 

 


