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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 11 iulie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 166/03.06.2013. Sunt prezen\i 13 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl. Popa Titel - 
Viceprimar, invita\i fiind dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – inspector, dl. Barbu 
Gheorghe – referent Gospod`rie comunal`, dl. Valcu Octavian – sef SVSU ]i dna. Baicu Camelia- 
consilier economic.  

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.Aprobare proces verbal al ]edin\ei de îndată a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 

din 28 iunie 2013. 

2. Proiect de hot`r@re privind "Actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din 

zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti". 

3. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013. 

4. Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea modificare Hotărârea Consiliului Local 

nr.52/29.07.2011.         

 Diverse: 

-Prezentarea raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al 

anului 2013; 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea ordinii de 
zi care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zii respectiv ” Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei de îndată a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 28 iunie 2013”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13, procesul 
verbal al ]edin\ei de îndată a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 28 iunie 2013. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zii respectiv ”Proiect de hot`r@re privind "Actualizarea 
Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti". 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre 
Dl. Consilier local Păunescu Ioan: De ce în şedinţele Consiliului Judeţean pentru situaţii de 

urgenţă nu s-a voorbit de Băile Olăneşti? Ce m`suri s-au luat pentru alunec`rile de teren dar ]i pentru 
problemele din izlazul de la Epure]ti? 

Dl. V@lcu Octavian: Am luat toate m`surile ce se impun, le-am transmis forului superior care le 
analizeaz` ]i trimite mai departe c`tre Guvernul Rom@niei.  

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Sunt probleme [n izlazul din Epure]ti cu apele de la ploi, ape 
ce formeaz` viituri care reprezint` un real pericol pentru casele din acea zon`. S-au luat m`suri pentru 
remedierea acestei probleme? 

Dl. Architect Pelgher Christian prezint` situa\ia din acea zon`. Deja s-au f`cut demersuri pentru 
stabilizarea acestei zone ]i preluarea apelor ]i viiturilor. 
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Nemaifiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13, 

”Proiect de hot`r@re privind "Actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de 
competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti". 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local 
pe trim. III anul 2013”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 

"Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013” care, cu voturi 
“pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea 
modificare Hotărârea Consiliului Local nr.52/29.07.2011". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.  
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de ]edin\` supune la vot 

“Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea modificare Hotărârea Consiliului Local 
nr.52/29.07.2011”  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dl. Primar prezint` raportul asisten\ilor personali pentru persoanele cu handicap. 
Dl. Primar prezint` adresa primit` de la SC Tour Alice privind concesiunea unui teren pe str. 

Aleea Trandafirilor. 
Toti consilierii sunt de accord ca acest teren s` nu se concesioneze. 
Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Am v`zut ma]ini circul@nd pe Aleea Izvoarelor. 
Dl. Primar: La intrarea pe Aleea Izvoarelor este barier` pus`. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Diminea\a comercian\ii merg pentru a-]i lasa marfa la 

chio]curi si mai sunt doar anumite ore pe zi [n care reprezentan\ii hotelurilor si pensiunilor vin si se 
aprovizioneaz` cu ape de la izvoarele minerale. 

Dna. Nicolaescu Sanda: Este un chio]c improvizat pus de Pascale Claudia [n strad`, chio]c care 
[ncurc` trecerea ma]inilor ]i a trec`torilor. D-na a mai avut 2 chio]curi acolo ]i le-a vandut. Nu mi se 
pare correct ca toat` lumea s` plateasc` contracte si ea s` stea acolo [n strada cu acel chio]c improvizat. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Pe trotoarele de pe Aleea Izvoarelor nu se poate circula 
deoarece toti comercian\ii au puse meniuri si reclame. 

Dl. Primar: Dl. Viceprimar va merge cu poli\ia local` si va verifica aceaste situa\ii. 
Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Lacurile cu nuferi ale cui sunt? Este mult` mizerie [n acea 

zon`. 
Dna. Consilier juridic Enache Denisa: Exist` un process pe rol pentru acea zon`, [nc` nu se ]tie 

cui vor reveni aceste lacuri. 
Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: {n zonele frecventate de turi]ti, mai ales in zona bisericii de 

lemn ar trebui montate co]uri de gunoi. 
Dl. Primar: Consilierii ]i salaria\ii Prim`riei din comisia de analiz` a cererilor pentru blocul de 

locuin\e sociale se vor [ntruni luni si mar\i dup` ora 14.00 pentru analiza dosarelor. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Nicolaescu Sanda 

declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

          Nicolaescu Sanda Lucia 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 


