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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 23 decembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 411/19.12.2013. 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 si aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 
al orasului Baile Olanesti din data de 28 noiembrie 2013. 

 2. Prezentarea si aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 
Local al orasului Baile Olanesti din data de 11 decembrie 2013. 

3.Proiect de hot`r@re privind modificarea si completarea Statut Serviciu public –
Departament de Operare a proiectului “Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

4. Proiect de hot`r@re privind stabilire taxe pentru inchiriere spatii la Serviciul 
public –Departament de Operare a proiectului “Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile 
Olanesti”. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilorțtarifelor pentru energia termica 
produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in Orasul Baile 
Olanesti. 

Dl. Primar supune aprobarii ordinea de zi. Nefiind obiecţiuni 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 zi Prezentarea si aprobarea procesului verbal al 
sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Baile Olanesti din data de 28 noiembrie 
2013. 

Dna.consilier local Sanda Nicolaescu solicita completarea procesului verbal cu punctul 
de vedere exprimat privind mutarea compartimentului relatii publice la parter. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 
13, Prezentarea si aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al 
orasului Baile Olanesti din data de 28 noiembrie 2013. 

 Se trece la punctul doi al ordinii de zi respectiv Prezentarea si aprobarea procesului 
verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Baile Olanesti din data de 
11 decembrie 2013. 

Dl.consilier local Trasca Iulian sustine faptul ca trecubuie completat procesul verba cu 
afirmatia facuta ca marcajul rutier ar fi bine sa se faca si acum, in aceasta perioada, dar ar fi 
mai eficient la primavara, din cauza vremii. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 
13, Prezentarea si aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 
Local al orasului Baile Olanesti din data de 11 decembrie 2013. 
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Se trece la punctul trei al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind modificarea si 
completarea Statut Serviciu public –Departament de Operare a proiectului “Dezvoltarea 
Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.  
Dl.Primar: Cand s-a infiintat serviciul, a avut u statut care prevedea derularea anumitor 

activitati. Am avut solicitari pentru inchiriere spatii pentru ca institutia noastra nu dispune 
de fonduri pentru achizitionarea aparaturii medicale de specialitate. Aceste solicitari de 
inchiriere a spatiilor pentru amenajarea unor cabinete medicale sau pentru desfasurarea unor 
activitati expozitionale de profil, corespund obiectivelor proiectului. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae:S-au incasat bani la sala de fitness pana acum? 
Dl.Tatu Viorel:S-au incasat. 
Dl.Primar: Daca vreti sa va prezentam o situatie cu incasarile, o vo face. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:La un moment dat se spunea ca o sa achizitionam 

aparate sportive. S-a dotat complexul cu aparate sportive? 
Dl.Primar:Nu functioneaza in prezent bicicletele, insa activitatile sportive sunt prinse 

in statutul serviciului. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae:Cred ca e trecut eronat  parcul la activitatile 

serviciului. Nu s-a vazut activitatea celor de la Departamentul de Operare in parc. Acolo se 
face curatenie cu oamenii de la primarie. 

Dna. Consilier local Sanda Nicolaescu: Eu am vazut fetele de la parcare ca au iesit sa 
faca curat. Serviciul e autofinantat integral? 

Dl.primar:Nu. 
Dl.consilier local trasca Iulian:Acolo unde s-a varsat pamant, a fost o cantitate 

consistenta si trece peste ronduri sau trotuar. 
Dna.consilier local Balaban Rodica:La veniturile obtinute din activitati medicale la ce 

anume va referiti? 
Dl.Secretar:In statutul initial erau prevazuti doi medici balneologi. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot Proiect de hot`r@re privind modificarea si completarea Statut Serviciu 
public –Departament de Operare a proiectului “Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile 
Olanesti” care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind stabilire taxe 
pentru inchiriere spatii la Serviciul public –Departament de Operare a proiectului 
“Dezvoltarea Integrata a Statiunii Baile Olanesti”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Domnul Primar:Am propus o taxa pentru inchirierea spatiilor.  
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Este vorba de inchirierea cu ora? Deci, nu are caracter 

permanent.Este vorba de taxa de 25 euro/mp/an. Eu propun taxa de 50 euro/mp/an. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae si dl.consilier local Trasca Iulian:Nu cred ca vor fi 

prea multe solicitari. 
Dna.consilier local:Tineti cont ca statiunea are caracter sezonier.E mai bine sa stabilim 

o taxa pe luna. 
Dl.Secretar:Putem face 2 variante:un tarif pe luna pe mp si un tarif pe an pe mp. 
Dna. Consilier local Sanda Nicolaescu:Propun un tarif de 50 de euro/mp/an. 
Nemaifiind interventii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot Proiect de hot`r@re privind stabilire taxe pentru inchiriere spatii la 
Serviciul public –Departament de Operare a proiectului “Dezvoltarea Integrata a 
Statiunii Baile Olanesti” care, cu modificarea propusa, respectiv tariful de 10 
euro/mp/luna si 50 euro/mp/an, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea 
preturilorțtarifelor pentru energia termica produsa pe baza de gaze naturale de catre SC 
CET GOVORA SA in Orasul Baile Olanesti. 
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Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. Pretul pe 

gcal, CET-ul propusese initial o majorare cu 32%, iar ANRSC a aprobat o majorare cu 8%. 
Conform legii, daca pretul nu se aproba la valoarea asta, intreg pretul se suporta din bugetul 
local. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae: Pentru ce ne mai trimit sa aprobam si sa discutam tarifele 
daca nu avem nici un cuvant de spus?  
Domnul Primar: La fel se intampla si cu Apavil-ul, suntem printre localitatile prioritare, 
avem deja in lucru statia de epurare. 
Dl.consilier local Baicu Vasile:Aici este vorba de caldura. De ce nu se face un masterplan si 
pentru  termoficare si aici sa se stabileasca pretul unic pentru toate localitatile membre. 
 Dl.Primar:Avem o varianta:or suportam de la bugetul local, or o suporta populatia. 
dl.secretar:Ultima majorare a tarifelor a fost in 2011. 
Dl.consilier local Paunescu Ioan:Gicacaloria e destul de mare. 
Dl.Primar:Reprezentantii CET-ului au spus ca nu sunt foarte multe blocuri de incalzit.De 
fiecare data cand au avut probleme, ne-au ajutat. 
Dl.consilier local Paunescu Ioan:Robinetii de golire trebuiau pusi de mult. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot Proiect de hotarare privind aprobarea preturilorțtarifelor pentru energia 
termica produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in Orasul Baile 
Olanesti,  care, cu voturi “pentru” = 9, voturi “impotriva”=3-dl.consilier local Sanda 
Nicolae, dna. Consilier local Ghimis Valentina si dna. Consilier local Balaban Rodica, 
abtineri=1-dl.consilier local Paunescu Ioan, se aprob`. 

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

Dl.Primar: A fost diminuata suma alocata din cote defalcate de TVA in cuantum de 
34.000 de lei pentru invatamant, ramanand doar 12.000 de lei, sens in care propunem 
rectificarea bugetului local in sensul diminuarii sumei alocate de la bugetul de stat pentru 
invatamant. 

Nefiind obiec\iuni 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`. 

Dl.Primar da citire cererii formulate de dl.consilier local Paunescu Ioan privind 
retragerea din comisia de analiza a dosarelor chiriasilor evacuati. 

Dna.consilier local sanda Nicolaescu:Nu suntem de acord cu retragerea 
dumneavoastra. 

Dl.consilier local sanda Nicolae:In felul acesta ne retragem toti consilierii. 
Dl.Primar;Sunteti un om de valoare, avem nevoie de dumneavoastra. 
Se respinge cererea dlui.consilier local Paunescu Ioan  privind retragerea din comisia 

de analiza. 
Dl.Primar da citire deciziei Camerei de Conturi Valcea emisa ca urmare a controlului 

desfasurat la Primaria Orasului Baile Olanesti. 
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 
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