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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 27 februarie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 54/21.02.2014. 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, dl. Tatu Viorel – inspector principal, dl. Barbu Gheorghe – referent comp. 
Gospod`rie Comunal` si dl. Lauren\iu Popescu – inspector principal.  

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 31 ianuarie 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind "Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să 
primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele 
naţionalizate". 

 3. Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea contractului - cadru de închiriere 
pentru suprafete cu destinatia de locuinta  

4. Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 2014-
2015. 

 5. Proiect de hot`r@re privin stabilire tax` [nchiriere c`mine culturale. 
Dl. Primar propane completarea ordinii de zii cu urm`toarele proiecte: 
- Proiect de hot`r@re privind alegerea pre]edintelui de ]edin\`; 
- Proiect de hot`r@re privind aprobarea inventarului anual al bunurilor 

apar\in@nd  
ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 
- Proiect de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ]i a 

devizului general  pentru obiectivul de investi\ii”Modernizare drum de leg`tur` 
[ntre localit`\ile B`ile Ol`ne]ti ]i Muereasca,prin punctul Glodeanu 
(str.Glodeanu); 

- Proiect de hot`r@re privind Modificare organigram` ]i stat de func\ii pentru 
func\iile de demnitate public`, func\iile publice de conducere ]i de execu\ie, 
personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale ]i 
activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

 Nemaifiind alte obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot 
aprobarea ordinii de zi cu modific`rile men\ionate, care, cu voturi “pentru” = 13, se 
aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zii ”Alegere presedinte sedinţă pentru lunile 
februarie, martie şi aprilie 2014.” 

Dl. Consilier Local Baicu Vasile o propune pe dna. Braneci Niculina, care, cu 
unanimitate de voturi, este aleas` pre]edinte de ]edin\` pentru lunile februarie, martie ]i 
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aprilie 2014. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi „Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al 

]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 31 ianuarie 
2014”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13, 
procesul verbal al ]edin\ei ordinare  a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 
data de 31 ianuarie 2014. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi respectiv „Proiect de hotărâre privind 
"Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele 
destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate". 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.  
Dna. Conslilier local Ghimi] Valentina: Din comisia de evaluare nu trebuia s` fac` 

parte persoane care sunt [n conflict de interese. 
Dna. Conslilier local Ghimi] Valentina: De ce nu s-au analizat ]i dosarele familiilor 

Bercea Marian si Bercea Radu? Dac` nu au avut dreptul s` primeasc` o locuin\` la evacua\i, 
de ce nu au fost trecu\i pe anexa 2 la acest proiect de hotar@re? 

Dl. Primar: Dosarele familiilor Bercea Marian si Bercea Radu nu s-au analizat separat 
deoarece nu au fost titulari de contract, ei sunt membrii in familia Bercea Constantin si 
Bercea Elena.  

Dna. Conslilier local Ghimi] Valentina: Punctajul la familia Bercea a fost f`cut pentru 
6 membrii c@\i sunt trecu\i [n anexa 1, sau pentru nr. De membrii din realitate. 

Dl. Primar: Ini\ial cererea a fost f`cut` pentru 6 persoane, in contractul de [nchiriere 
[ncheiat in anul 2006 sunt trecute 8 persoane, dar prin analiza comun` impreun` cu dosarele 
familiilor Bercea Marian si Bercea Radu, c@t si la ancheta social` au fost identifica\i 12 
membrii. V` propun s` trecem [n punctaj persoanele care au acelasi domiciliu cu titularul 
contractului [n actul de identitate. 

Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: La Gheorghe Melania au fost trecute in anex` 
2 persoane in loc de una. 

Dl. Primar: A doua persoan` care a fost gasit` [n ancheta social` din dosarul d-nei 
Gheorghe Melania nu are domiciul acolo si nu are acte doveditoare depuse la dosar, drept 
pentru care se va trece o singur` persoan` beneficiar`. 

Dna. Consilier local Balaban Rodica: Toate dosarele persoanelor din anexa 1 sunt 
complete cu toate documentele conform hot`r@rii consiliului local? Au fost f`cute sesiz`ri 
cu privire la corectitudinea dosarului? 

Dl. Primar: Toate dosarele sunt complete conform cerin\elor din Hot`r@rea Consiliului 
Local nr. 26 din 16.11.2012. {n ceea ce priveste sesiz`rile f`cute cu privire la corectitudinea 
dosarelor depuse pentru evacua\i, s-au efectuat verific`ri [n eviden\ele institu\iei noastre si 
s-a r`spuns la ele. To\i solicitan\ii care au dat declara\ie pe proprie r`spundere vor r`spunde 
penal. 

Dl. Primar: {n aceast` ]edin\` aprob`m lista persoanelor evacuate din casele 
na\ionalizate si [ndrept`\ite s` primeasc` o locuin\` – respectiv persoanele din anexa 1. 
Aceast` anex` va fi afi]at` si va fii un termen de contesta\ii. Vom aproba contractul cadru, 
iar, dup` solu\ionarea eventualelor contesta\ii, intr-o ]edin\` viitoare a consiliului local vom 
face si repartizarea apartamentelor sociale.  

Nemaifiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot „Proiect de hotărâre privind "Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să 
primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele 
naţionalizate", care, cu voturi “pentru” = 10,  “abtineri” = 1, respectiv dna. Ghimi] 
Valentina se aprob` (D-nii. Consilieri locali Noaje Alexandru Petre si Nicolaescu Sanda 
Lucia nu voteaz` pentru c` se afl` [n conflict de interese). 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi ”Proiect de hot`r@re privind privind 
aprobarea contractului - cadru de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta”. 
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Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.  
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Se va respecta tot cea ce scrie [n acest contract 

cadru? 
Dl. Secretar: Da, se va respecta tot ce scrie [n acest contract, sunt clauze at@t pentru 

beneficiar c@t si pentru proprietar (locator). 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui ca plata chiriei s` se fac` lunar nu 

trimestrial cum este precizat in acest contract cadru. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: La Capitolul 9, cine se va trece in contract? Ce se 

va [ntampla dup` decesul titularului, [n locuin\a sociala vor r`m@ne descenden\ii acestuia? 
Dl. Secretar: Descendentii vor trebui sa [ndeplineasc` acelea]i condi\ii ca ]i titularii 

pentru a r`m@ne [n continuare [n locuin\a social`.  
Dl. Primar: {n contract este trecut titularul ]i in anexa la contract vor fii trecu\i to\i 

membrii care domiciliaz` ]i gospod`resc [mpreun`. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot ”Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea contractului - cadru de 
închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta”, cu modificarea ca plata chiriei s` 
se realizeze lunar nu trimestrial, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei 
]colare pentru anul ]colar 2014-2015”. 

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

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 
2014-2015”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zii ”Proiect de hot`r@re privin stabilire tax` 
[nchiriere c`mine culturale”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: La C`minul cultural din Olane]ti sat ar trebui 

achizitionate ni]te scaune si mese mai bune. 
Dl. Primar: Mobilier, mese, scaune, cf. Ordonan\elor [n vigoare nu se pot achizi\iona. 

O s` [ncerc`m s` gasim o solu\ie pentru [mbun`t`\irea condi\iilor de acolo. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot ”Proiect de hot`r@re privin stabilire tax` [nchiriere c`mine culturale” cu 
modificarea ca plata chiriei s` se realizeze lunar nu trimestrial, care, cu voturi “pentru” 
= 13, se aprob`. 

Se trece la punctul ]ase ol ordinii de zii ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
inventarului anual al bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti”. 

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

supune la vot ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea inventarului anual al bunurilor 
apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zii ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici ]i a devizului general  pentru obiectivul de 
investi\ii”Modernizare drum de leg`tur` [ntre localit`\ile B`ile Ol`ne]ti ]i 
Muereasca,prin punctul Glodeanu (str.Glodeanu)” 

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

supune la vot ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ]i a 
devizului general  pentru obiectivul de investi\ii”Modernizare drum de leg`tur` [ntre 
localit`\ile B`ile Ol`ne]ti ]i Muereasca,prin punctul Glodeanu (str.Glodeanu)”,  care, cu 
voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul opt al ordinii de zii ”Proiect de hot`r@re privind Modificare 
organigram` ]i stat de func\ii pentru func\iile de demnitate public`, func\iile publice de 
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conducere ]i de execu\ie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile 
publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti”. 

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

supune la vot ”Proiect de hot`r@re privind Modificare organigram` ]i stat de func\ii 
pentru func\iile de demnitate public`, func\iile publice de conducere ]i de execu\ie, 
personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale ]i activit`\ile 
subordonate Primarului ]i Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti”,  care, cu voturi 
“pentru” = 13,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dl. Primar prezinta raportul asisten\ilor sociali. 
Dl. Primar prezint` cererea d-lui R`doi Traian care solicit` Consiliului local un teren 

din Lotul Scolii. 
Solu\ionarea cererilor privind terenurile agricole si forestiere se face de Comisa local` 

de fond funciar nu de Consiliul local. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Lotul ]colii al cui este? 
Dl. Secretar: Lotul ]colii este proprietatea privat` a ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
Dna. Consilier local Braneci Niculina prezint` o solicitare a unui nr. de 50 de persoane 

din localitatea component` Cheia care solicit` deplasarea unei comisii la puntea de la 
gr`dini\` din punctul “Gr`dini\` - Glod”, deoarece s-au fisurat cablurile si bridele de 
sus\inere a acesteia. Totodat` prezint` si situa\ia de pe strada Int. V`rarilor, unde este o 
problem` cu cet`\enii de acolo, cu respectarea domeniul public. Cineva vrea s` isi 
construiasc` o cas` si nu poate intra cu materialele de construc\ii. 

Dl. Primar: Ne vom deplasa acolo si vom rezolva problemele de la gr`dini\` si de pe 
aceasta strad`. 

Dl. Consilier local Sanda Nicolae: La monumentele din B`ile Ol`ne]ti am dori s` 
mont`m c`te un bec legat din iluminatul public si v` cerem acordul pt acest lucru. 

Dl. Primar: Ave\i tot sprijinul nostru. 
Dl. Consilier local Trasca Flavius: Ar trebui pus parchet in birourile din Primarie. Pe 

strada Al. Trandafirilor ar trebui sa mont`m st@lpi pentru iluminat public.  
Dl. Primar: Avem deja achizi\ionat parchet pt un birou, o sa il inlocuim pe tot. Pe 

strada Aleea Trandafirilor vom monta st@lpi pt iluminat public. 
Dl. Consilier local Trasca Flavius: La blocul de locuin\e ar trebui trotuarul din fa\` 

amenajat. Nu putem sa incepem proiectul cu reabilitarea strazii principale? 
Dl. Primar: Constructorul are un plan de lucr`ri. Exist` un proiect tehnic pt fiecare 

strad` [n parte. Trotuarul din fata blocului de locuinte este deasemena inclus [n proiectul cu 
reabilitarea infrastructurii rutiere.  

Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Av@nd [n vedere demararea si realizarea acestui 
proiect de reabilitare, ar trebui sa prevedem indicatoare pentru fiecare strad` c@t si nr. de 
imobil pt. fiecare cas`. Totodat` ar trebui s` sa adopt`m o hot`r@re prin care proprietarii 
imobilelor s` fie obliga\i s`-si monteze aceste pl`cu\e pe case la loc vizibil. 

Dl. Sanda Nicolae: Parcarea de la blocul 4 apartine domeniului public sau face parte 
din terenul dl. Rebenciuc?  

Dl. Secretar: Schimbul de terenuri s-a f`cut [n anul 2011, a fost executat cadastru si din 
suprafa\a de 3001 mp s-a ajuns la 2333 mp care a f`cut obiectul schimbului. Schimbul a fost 
f`cut intre terenul din Valea Cheii util nou` pentru realizarea sta\iei de epurare si implicit 
desf`]urarea proiectului de apa si apa uzata si terenul afarent construc\iei din str. Carol 
Davilla, teren in care este inclus` si parcarea de la blocul 4 conform gardurilor existente.  

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui cump`rata o scara electricianului 
Prim`riei. Avem datornici pe anul 2013? Casierul ar trebui sa mearga pe teren pentru 
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colectarea impozitelor, sunt oameni b`tr@ni care sunt bolnavi, nu se pot deplasa sau nu mai 
au bani s` dea si la mijloacele de transport. Dup` terminarea proiectului de reabilitare 
infrastructur` rutier` ar trebui reg@ndit` circula\ia in ora] pentru fluidizarea traficului. 

Dl. Primar: O s` analiz`m toate aceste aspecte si vom lua toate m`surile necesare. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Braneci 

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

                Braneci Niculina    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
 


