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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 25/24.01.2014. 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 23 decembrie 2013. 

2. Proiect de hot`r@re privind privind " Aprobare 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"  

 3. Proiect de hot`r@re privind stabilire "Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2014".  

 4. Proiect de hotărâre privind "Aprobarea bugetului local, a bugetului activit`\ilor 
finan\ate par\ial din venituri proprii ]i subven\ii, a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, precum ]i aprobarea Programului de investi\ii pentru anul 2014" 

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

Dl. Primar d` citire unei sesiz`ri de la dl. Bercea Constantin [n care se solicit` 
verificarea unor nereguli privind solicitan\ii de locuinte sociale. Drept urmare propune 
scoaterea de pe ordinea de zii a proiectului de hot`r@re privind "Aprobarea listei 
solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor 
evacuate din casele naţionalizate" p@n` la verificarea aspectelor semnalate. 

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

Se trece la punctul unu 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 23 decembrie 
2013”. 

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 23 decembrie 2013. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi respectiv „Proiect de hot`r@re privind privind " 
Aprobare 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, 
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serviciile publice locale ]i activit`\ile subordonate Primarului ]i Consiliului Local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti" 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. De 
asemenea precizeaza faptul c` prin mutarea postului de inspector principal la Comp. Rela\ii 
Publice va r`m@ne vacant postul de asitent social, post care se va ocupa [n urma unui 
concurs. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 
la vot „Proiect de hot`r@re privind privind " Aprobare 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`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind stabilire 
"Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014". 

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 stabilire "Aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pe anul 2014", care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind "Aprobarea 
bugetului local, a bugetului activit`\ilor finan\ate par\ial din venituri proprii ]i subven\ii, 
a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum ]i aprobarea Programului de 
investi\ii pentru anul 2014". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re ]i 
structurarea si fundamentarea bugetului. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: De ce la cistern` am prevazut doar 10000 lei? 
Dl.Primar: Pentru achizitionarea cisternei, care este prioritar` pentru noi inten\ion`m 

s` facem un imprumut bancar sau un leasing.  
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Am vazut c` ati prev`zut [n buget ]i 

achizi\ionarea unui teren pentru o baz` sportiv` pe lang` achizi\ia cisternei. Cum vom reusi 
sa le achizi\ion`m pe ambele? 

Dl. Primar: Avem o strategie de dezvoltare care este prins` ]i [n planul de investi\ii. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: Ar fii bine ca un poli\ist local s` mearg` pe 

teren ]i s` atrag` aten\ia oamenilor cu privire la aruncarea z`pezii din fa\a propriet`\ilor [n 
strad`. 

Dna. Consilier local Braneci Niculina: In Cheia ce ati prev`zut? 
Dl. Primar: Str`zile Fa\a Dealului si Cump`na, precum si proiectul de ap` si ap` uzat` 

unde sper`m c` se va incheia licita\ia si vor [ncepe lucr`rile. 
Dol.consilier local Paunescu Ioan: De ce se proiectul din Ol`ne]ti sat se nume]te 

“Asfaltarea strazilor, P`cii, Plea]a, Mura ]i V@lcele” dac` pe anumite por\iuni din aceste 
str`zi se va betona? 

Dl. Primar: A]a este titulatura proiectului, dar el va respecta detaliile tehnice cu care a 
fost aprobat. 

Dna. Consilier local Balaban Rodica: Am o observa\ie la proiectul de buget. La 
viitorul buget ar trebui s` fie prev`zu\i ]i pentru s`n`tate 2000 lei pentru cheltuieli cu 
[nc`lzirea. 

Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Ar trebui s` facem ]i o gr`dini\`. 
Dl. Primar: Avem un proiect care este in a]teptare de mai multi ani, asta deoarece noi 

avem proiect de gradini\` cu 4 grupe de clase si momentan sunt [n aprobare cele cu 2 si cu 3 
clase. Vom face toate demersurile necesare s` ducem la bus sf@r]it acest proiect. 

Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: A] propune o hart` turistic` undeva [n centrul 
ora]ului. Nu cred c` ar costa mai mult de 1000 lei si ar fii foarte util` turi]tilor si 
vizitatorilor din ora]ul nostru. 
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Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: In buget, la punctul 12 cat si la punctul 10 sunt 
prinse chetuieli cu dez`pezirea. De ce la 2 capitole? 

Dna. Baicu Camelia: La capitolul 10 este sunt prev`zute cheltuieli cu dez`pezire si 
m`turare pentru ca cei de la SC Urban iarna cur`t` z`pada de pe trotuare si str`zi.  

Nefiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hotărâre privind "Aprobarea bugetului local, a bugetului 
activit`\ilor finan\ate par\ial din venituri proprii ]i subven\ii, a bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, precum ]i aprobarea Programului de investi\ii pentru anul 
2014",  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dl. Primar d` citire doamnei Bercea Elena prezent` la sedin\` de Consiliu local. 
Dna. Bercea Elena prezint` faptul c` a investit peste 60000 lei [n locuin\a [nchiriat`, 

fac@nd foarte multe imbun`t`\iri. Precizeaz` faptul c` locuin\a [n care a investit acesti bani a 
fost intr-o stare foarte proast`, pur ]i simplu nu se putea locui acolo ]i urmare a acestui fapt 
ar dori s` primeasc` inapoi o parte din bani de la actualul proprietar.  

Referitor la cererile depuse de familiile Bercea privind repartizarea locuin\ele sociale 
pentru evacua\i, face precizarea ca in aceste familii sunt foarte multi membri, inclusiv mama 
d@nsei care este foarte bolnav` ]i c` practic ar fii imposibil sa locuiasc` to\i intr-un singur 
apartament. 

Dl. Primar prezint` adresa nr. 1219 / 30.01.2014 de la Poli\ia ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
unde se situa\ia creat` de cei 6 tineri din ora]ul nostru pe Aleea izvoarelor, respectiv faptul 
ca Nica Ion Bogdan, Popescu Eduard Iulian, Stoleriu Eugen Ionut, Hodorogea Nicolae 
Ionut, Draghici Constantin Florentin si Andreian Gheorghe Florin au distrus 7 st@lpi 
ornamentali de iluminat public ]i un co] de gunoi pe str. Mihai Eminescu. S-au luat m`suri 
privind recuperarea prejudiciului creat, respectiv cei 6 tineri vor cumpara st@lpii ornamentali 
distru]i. 

Dl Primar prezint` adresa privit` de la Prim`ria comunei P`u]e]ti M`gla]i prin care se 
aduce la cuno]tin\` echipei de fotbal a ora]ului B`ile Ol`ne]ti c` pentru disputarea 
meciurilor de acas`, se va percepe o tax` de 200 lei / meci. }i urmare a acestui fapt, dar ]i a 
utilit`\ii de a avea un teren de fotbal ]i o baz` sportiv` pentru ora]ul B`ile Ol`ne]ti, pentru 
tinerii din ora], pentru dezvoltarea agrementului (multe echipe sportive care au f`cut 
cantonamente [n sta\iunea noastr` s-au pl@ns de inexistenta unui teren de antrenament), dl. 
Primar subliniaz` necesitatea achizi\ion`rii unui teren [n vederea realiz`rii acestui proiect. 

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 

 


