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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 378/22.11.2013. 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.  

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 30 octombrie 2013. 

2.Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. 
3.Proiect de hot`r@re privind aprobarea impozitelor ]i taxelor locale pentru anul 

2014. 
Dl. Primar solicit` suplimentarea ordinii de zi cu ”Proiect de hot`r@re privind: 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea 
energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea 
Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” şi Proiect de hotărâre privind admiterea unor noi 
membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană 
Râmnicu Vâlcea”. Totodată, urmează a fi prezentate adresa nr.12135/19.11.2013 
transmisă de Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea , adresa nr.12370/26.11.2013 
trasmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi acţiunea formulată în instanţă de 
Capotă Victor privind constituirea unei servituţi de trecere pe domeniul public al Oraşului 
Băile Olăneşti.  

Nemaifiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot 
aprobarea ordinii de zi suplimentat` care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi „Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 30 octombrie 2013”. 

Dl.consilier local Traşcă Iulian  specifică faptul că nu s-a menţionat în procesul-verbal 
propunerea privind invitarea unui reprezentant al Distrigaz în oraşul nostru în vederea 
identificării oportunităţii şi posibilităţii de a realiza toate branşamentele la gaze necesare 
pentru solicitanţi înainte de începerea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere. 

Dl.consilier local Păunescu Ioan  precizează faptul că a solicitat să fie luate măsuri cu 
privire la maşinile de tonaj mare privind traversarea prin oraş, limitarea tonajului în vederea 
prevenirii deteriorării drumurilor. De asemenea, susţine faptul că traversarea acestor maşini 
cu tonaj mare poate produce deteriorări caselor amplasate la marginea drumurilor. 

Totodată, adaugă faptul că a solicitat să fie invitaţi reprezentanţi ai furnizorilor de 
servicii cu prilejul desfăşurării şedinţelor de consiliu local pentru a putea prezenta 
eventualele probleme cu care se confruntă locuitorii oraşului. 

Dl.consilier local Ghiţulescu Marius precizează faptul că a adus la cunoştinţă faptul că 
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pe podul Forestier s-a format o groapa care pune în pericol integritatea podului. 
Dl.Primar precizează că vor fi transmise adrese către toate persoanele juridice care 

exploatează masa lemnoasă pentru a limita tonajul maşinilor care traversează oraşul. În 
cazul în care acesţia nu vor da curs invitaţiilor la primărie, se vor monta bariere pentru a 
restricţiona circulaţia. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 
13, procesul verbal al ]edin\ei de ordinare  a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
din data de 30 octombrie 2013. 

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

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl.Primar: S-au diminuat cheltuielile de personal la învăţământ, banii fiind 

redirecţionaţi către persoanele cu handicap. Totodată, am propus rectificarea bugetului local 
pe trimestrul IV pentru a aloca fonduri pentru salubritate, având în vedere necesitatea 
asigurării deszăpezirii în perioada următoare, pentru iluminatul public, şi aici am în vedere 
extinderea branşamentului de energie electric la SDI. Sunt necesare fonduri pentru 
asigurarea subvenţiei energiei termice şi pentru realizarea reparaţiilor curente pe strada “Sub 
Maluri”.  

Dl.Primar:Propunem alocarea sumei de 12.000 de lei rămaşi de la realizarea PUG-ului 
pentru cadourile de Crăciun ale elevilor şcolilor de pe raza Oraşului Băile Olăneşti. 

Nemaifiind discuţii 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” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
impozitelor ]i taxelor locale pentru anul 2014”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. Având în 
vedere faptul că impozitele şi taxele locale nu au fost majorate de trei ani, potrivit 
dispoziţiilor Codului Fiscal se impune indexarea acestora cu indicele de inflaţie, respectiv 
am propus o majorare cu 16%. 

Dna. Consilier local Ghimiş Valentina:Nu la toate societăţile comerciale se trece la 
executarea silită. De ce nu se trimit somaţii şi nu se continuă executarea silită? 

Dl.Primar: Se vor lua măsuri pentru a se recupera sumele restante înainte de a se 
ajunge la insolvenţă. În următoarele zile vom analiza situaţia debitorilor restanţi, persoane 
fizice şi juririce şi se va convoca comisia de executare silită. 

Dl.consilier local Traşcă Iulian: Cred că piederea va fi mai mare la bugetul local. Cresc 
taxele şi societăţile care au deja probleme financiare se vor confrunta cu probleme mai mari 
şi vor fi în imposibilitatea de a plăti. 

Dna. Consilier local Ghimiş Valentina:Dacă procentul de 1,5% stabilit pentru 
societăţile comerciale ar fi mai mic, impozitele ar fi mai suportabile pentru societăţile 
comerciale. 

Dl.consilier local Traşcă Iulian propune diminuarea procentului de la 1,5% la 1,4%. 
Dl.Primar: Avem nevoie de bani la bugetul local. Avem 3 miliarde de plătit la şcoală, 

avem un proiect pe strada Înfrăţirii, dar nu este prinsă finanţarea totală, astfel că va trebui să 
susţinem şi de la bugetul local. Pe strada Prelungirea Parângului nu este prins în proiect 
stabilizarea zidului de sprijin, sunt probleme mari şi avem nevoie de bani. 

Dl.consilier local Traşcă Iulian: Eu nu am spus să scădem valoarea. Dar, prin 
majorarea impozitelor şi taxelor mai multe persoane juridice nu vor putea plăti. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: În ianuarie trecuse proiectul de hotărâre cu majorarea 
de 16% fără prea multe discuţii contradictorii şi s-au opus doar două persoane. 

Dl.Primar: Noi nu stabilim procente acum, ci doar indexarea cu 16%, conform 
dispoziţiilor legale. Vom analiza posibilitatea diminuării procentului care se aplică 
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persoanelor juridice. Fără agenţii economici oraşul nostrum ar fi o comună. Plătim 480 
milioane pe lună numai curentul electric. 

Dna.consilier local Sanda Lucia: Ce s-a întâmplat cu proiectul de la Pleaşa, Mura? 
Dl.Primar: În luna decembrie vor fi alocaţi bani de la Guvern, iar o parte va fi suportată 

din bugetul local. Am primit 5 miliarde pentru anul acesta, pentru proiectare şi detalii de 
execuţie, acum mai avem 160.000 de lei. Constructorul s-a apucat de lucrare. A fost 
amânată intrarea celor 3 miliarde în bugetul local, însă banii sunt prinşi conform 
contractului încheiat cu Ministerul Dezvoltării, prin Consiliul Judeţean Vâlcea. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: Nu credeţi că era util să se asfalteze şi astfel să nu 
pună în pericol lucrarea realizată până în această fază? 

Dl.Primar: I-am solicitat şi noi constructorului să termine lucrarea. Proiectul acesta are 
o valoare de 23 de miliarde, cu durata de execuţie 24 de luni, e aprobat de Ministerul 
Dezvoltării, precum şi  de consiliul local. Nu înseamnă că s-a pierdut proiectul. Anul acesta 
se vor realize rigolele, se pune balastru şi se compactează. 

Dl.consilier local Baicu Vasile: Referitor la rigola de la terenul Gogârnoiu, unde 
direcţionează apele? Sunt afectate proprietăţile din zonă. 

Dl.Primar: Apele le dirijăm în stradă. 
Dna.consilier local Ghimiş Valentina: Doresc să iniţeîm un proiect de hotărâre privind 

diminuarea procentului de 1,5% aplicabil la impozitele la construcţii pentru persoanele 
juridice. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: Impozitele şi taxele sunt mari pentru toţi, atât 
persoane juridice, cât şi persoane fizice. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea impozitelor ]i taxelor locale pentru 
anul 2014” care, cu voturi “pentru” = 12, abţineri=1-dna. Consilier local Nicolăescu 
Sanda Lucia, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi ”Proiect de hot`r@re privind: aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea energie 
electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea Integrată a 
Staţiunii Băile Olăneşti”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. În prezent 
funcţionăm în baza branşamentului la energia electric pe baza organizării de şantier a SC 
CONEXVIL SRL. Energia electric era facturată la ei, iar societatea ne facturează nouă 
curentul electric consumat. Prin acest proiect vom extinde reţeaua de alimentare la energia 
electric pentru a putea încheia contract direct cu CEZ Vânzare.  

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot ”Proiect de hot`r@re privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Extindere reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului 
Public de Operare Proiect Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” care, cu 
voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind admiterea unor 
noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană 
Râmnicu Vâlcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.Oraşul 
nostru este membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană 
Râmnicu Vâlcea” şi 4 noi localităţi au formulat cerere de primire în asociaţie, respectiv 
comunele Berislăveşti, Buneşti, Frânceşti şi Şirineasa. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind admiterea unor noi membri în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” care, 
cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 
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Se trece la punctul Diverse. 
Dl.Primar prezintă adresa Inspectoratului Şcolar judeţean Vâlcea privind necesitatea 

adoptării unei hotărâri de consiliu local privind structura reţelei şcolare pe raza Oraşului 
Băile Olăneşti pentru anul 2014. Va trebui să discutăm susţinerea cu aproximativ 3 miliarde 
de la bugetul local. 

Dna consilier local Braneci Niculina şi dna. Consilier local Vasile Daniela au ridicat 
problema verificării calităţii învăţământului la Şcoala Cheia pentru materiile: desen, muzică, 
educaţie fizică, religie. 

Dl.Primar: Vom avea în vedere cele solicitate de dumneavoastră, vom face verificări şi 
vom solicita clarificări la directorii şcolilor. 

Dl.Primar: Vă supunem atenţiei solicitarea în instanţă a dlui.Capotă Victor privind 
crearea unei servituţi de trecere auto prin Parcul “Pavilion 20” în vederea accesului către 
terenul proprietate privată cu vegetaţie forestieră.  

Dl.Primar prezintă consilierilor locali schiţa realizată de expertul topo cu propunerea 
solicitantului privind crearea unui drum de acces auto care străbate parcul începând cu 
strada Aleea Muncitorilor, până în strada Libertăţii. 

Consilierii locali îşi exprimă dezacordul privind crearea accesului prin parc, având în 
vedere că în acest fel se distruge spaţiul verde şi pot fi puse în pericol şi construcţiile de la 
baza parcului. 

Dl.Primar:Vă prezint o listă cu susţinătorii echipei de fotbal a oraşului, care solicită 
achiziţionarea unui teren pentru amenajarea unui teren de fotbal pe raza Oraşului Băile 
Olăneşti. 

Dl.consilier local Ghiţulescu Marius: S-a început ceva la proiectul de reabilitare a 
infrastructurii rutiere? 

Dl.Primar Nu.Am depus documentele la Inspectoratul de Stat în construcţii pentru 
fazele determinante. Avem o situaţie cu reţeaua la canal că ţeava nu e corespunzătoare ca 
grosime. 

Dl.consilier local Traşcă Iulian :Să facem un trotoar de la Tomescu până la indicatorul 
de la intrarea în Olăneşti. Totodată, trebuie verificaţi hidranţii. Am identificat o maşină cu 
braţ utilă pentru toaletarea copacilor şi schimbarea becurilor la stâlpi, la preţul de achiziţie 
6800 euro. 

Dl.Primar: Vom ţine cont de propunerile dumneavoastră şi vom analiza posibilitatea 
achiziţionării unoe utilaje necesare instituţiei. 

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 
 


