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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 29 august 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 251 / 23.08.2013. Sunt prezen\i 9 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsesc domnii consilieri: Nicolaescu Sanda Lucia, Vasile Ioana, 
Tra]c` Flavius Iulian, Noaje Alexandru Petre. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - 
Primar, dl. Popa Titel - Viceprimar, dl Gorgan Nicolae - secretar, invita\i fiind dna. Baicu Camelia 
– consilier superior, dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – inspector, dl. V@lcu 
Constantin – inginer ]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. Aprobare proces verbal al ]edin\ei de îndată a Consiliului Local al ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti din 31 iulie 2013. 
2. Proiect de hot`r@re privind mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n 

Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` "APA V^LCEA" s` aprobe 
”Strategia Tarifar`”   

3. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013. 
4.Proiect de hot`r@re privind aprobare actualizare deviz. 
5.Proiect de hot`r@re privind alegere pre]edinte de ]edin\` pentru lunile septembrie, 

octombrie, noiembrie 
Având în vedere că dna.Nicolăescu Sanda Lucia, preşedinte de şedinţă, lipseşte, se propune 

alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru a conduce şedinţele din lunile august, septembrie 
]i octombrie, sens în care se va modifica ordinea de zi, punctul 5 devenind punctul 1 al ordinii de 
zi. 

Nefiind alte obieţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi care, cu voturi “pentru” = 9, se aproba. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zii ”Alegere presedinte sedinţă pentru lunile august, 
septembrie şi octombrie 2013.” 

Dna. Consilier Local Balaban Rodica [l propune pe dl. Ghi\ulescu Marius, care, cu unanimitate 
de voturi, este ales pre]edinte de ]edin\` pentru lunile august, septembrie ]i octombrie 2013. 

 Se trece la punctul doi al ordinii de zi respectiv ”Aprobare proces verbal al ]edin\ei de 
îndată a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 31 iulie 2013”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 9, procesul 
verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 31 iulie 
2013. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind mandatarea 
reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare 
Intercomunitar` "APA V^LCEA" s` aprobe ”Strategia Tarifar`” 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Pre\ul la ap` ]i canal este foarte mare [n ora]ul nostru. S-au 

tot scumpit ]i apa si canalul si oamenii nu vad rezultate.Ar trebui ca atunci c@nd trebuie s` aprob`m 
major`ri de pre\uri s` participle la ]edin\` ]i un reprezentant al SC Apavil. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
[n Adunarea General` a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` "APA V^LCEA" s` aprobe 
”Strategia Tarifar`”  care, cu voturi “pentru” = 9,  se aprob`. 
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Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului 
local pe trim. III anul 2013”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.  
Dl. Primar propune alocarea sumei de 5000 lei pentru echipa de fotbal a ora]ului, bani 

necesari pentru plata baremurilor arbitrilor ]i a altor taxe necesare disput`rii meciurilor de fotbal 
din Cupa Rom@niei ]i din campionat. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae propune ca suma de 5000 lei pentru echipa de fotbal s` fie 
alocat` de la ser` ]i spa\ii verzi. 

Dl. Primar: Mai trebuie s` prevedem ]i 2000 lei pentru factura de gaz de la C`minul Cultural 
Cheia, gaz care s-a consumat cu punerea [n func\iune a c`minului ]i verificarea instala\iei de 
[nc`lzire. 

Nemaifiind alte 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” = 9,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobare actualizare 
deviz”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Cine a c@]tigat licita\ia pentru aceste str`zi ]i c@nd vor 

[ncepe lucr`rile? 
Dl. Primar: Licita\ia a fost c@]tigat` de SC Cazicom  SRL, iar lucr`rile vor [ncepe imediat 

dup` ce vom elibera autoriza\ia de construire. Pentru eliberararea acesteia ne mai trebuiesc c@teva 
avize.  

Dl. Primar: {n prim` faz` vom face rigolele ]i pode\ele si vom lucra numai acolo unde nu 
vom afecta lucrarea de reabilitate si extindere pentru ap` si canalizare. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobare actualizare deviz”  care, cu voturi “pentru” 
= 9,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: La monumentul de la Cheia ar trebui pus un co] de 

gunoi, si ar trebui aten\iona\i tinerii care stau seara pe acolo s` p`streze cura\enia. 
Dl. Primar: O s` lu`m m`surile ce se impun cu privire la montarea unui co] de gunoi la 

Monumentul de la Cheia ]i o sa vorbim cu poli\ia cu privire p`strarea ordinii si cura\eniei [n acea 
zon`.  

Dna. Consilier local Braneci Niculina: Ar trebui ca la Valea Cheii la intersec\ie s` punem un 
indicator cu localitatea component` Cheia. 

Dl. Primar: O s` achizi\ion`m ]i o s` mont`m acest indicator. 
Dl. Primar d` citire unei solicit`ri a doamnei Nikerson daniela cu privire la concesionarea 

terenului de sport din piata pentru construirea unei piscine. 
Se va raspunde c` terenul de sport nu face obiectul concesion`rii. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Ghi\ulescu Marius 

declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

          Ghi\ulescu Marius 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 

 


