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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 06 iunie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 166/03.06.2013. Sunt prezen\i 13 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl. Popa Titel - 
Viceprimar, invita\i fiind dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – inspector, dl. Barbu 
Gheorghe – referent Gospod`rie comunal` ]i dna. Baicu Camelia- consilier economic.  

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. Proiect de hot`r@re cu privire la aprobarea prelungirii contractului de concesiune 

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Oraşului Băile Olăneşti 

nr.3120/2005. 

            2. Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea devizului general aferent obiectivului 

de investiţii „Bloc de locuinţe sociale, 32 de unităţi locative, str. Băilor nr. 22”. 

            3. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. 
Dl.Primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre "Aprobare 

modificare organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de 
conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale  
şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti".  

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, inclusiv suplimentarea ordinii de zi, se 
supune la vot aprobarea ordinii de zi supliment`t` care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zii respectiv ”Proiect de hot`r@re cu privire la aprobarea 
prelungirii contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 
de pe raza Oraşului Băile Olăneşti nr.3120/2005”. 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre, respectiv 
aduce la cunoştinţă consilierilor faptul că SC URBAN SA este în insolvenţă şi este posibil să fim nevoiţi 
să organizăm o nouă licitaţie pentru delegarea serviciului de salubrizare în Oraşul Băile Olăneşti. În 
prezent serviciul se prestează de acelaşi operator şi nu sunt notificate probleme privind imposibilitatea 
prestării serviciului în continuare. Serviciul a fost delegat pentru o perioadă de  8 ani cu posibilitatea 
prelungirii contractului cu maximum 4 ani. 

Dl.consilier local Păunescu Ioan:Pentru noi şi-au făcut datoria.  
Acelaşi punct de vedere exprimă şi dl.consilier local Sanda Nicolae. 
Dl.consilier local Baicu Vasile:Dacă vor prelungi contractele, societatea va putea să-şi continue 

activitatea. 
Dl.consilier local Ghiţulescu Marius:Nici în Rm.Vâlcea nu este un alt prestator. 
Dna. consilier local Sanda Lucia:Din informaţiile pe care le avem, s-au încheiat contracte cu SC 

URBAN SA peste tot pe raza oraşului nostru acolo unde poate urca maşina. 
Dl. consilier local Traşcă Iulian:La Izvorul nr.24 şi pe pârâu la Tisa sunt saci cu deşeuri aruncate. 

Să instituim o taxă pentru cei care nu au contracte cu SC URBAN SA. 
Dl. consilier local Păunescu Ioan:Am cerut să se scoată o listă cu cei care au/nu au contract cu SC 

URBAN SA. 
Dl.consilier local Trasca Flavius: Trebuie analizata posibilitatea de a-i determina pe cetatenii care 

nu au contract cu SC URBAN SA sa incheie contracte, eventual sa propunem o taxa de mediu pentru a-i 
determina sa constientizeze necesitatea incheierii contractelor. 
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Dl.Primar: Nu trebuie să trimitem înstiinţări. Adoptăm o hotărâre de consiliu local, o publicăm, o 
afişăm şi se aplică tuturor. 

Dl. consilier local Ghiţulescu Marius: Acelaşi lucru semnalizez şi cu câinii. Este o problemă, la izor 
sunt mulţi câini abandonaţi. Dacă am amplasa o cameră video pe o perioadă determinată în zonă, am 
putea identifica persoanele care aruncă aceşti câini. 

Dna. consilier local Sanda Lucia:Nu este o pioritate. O prioritate ar fi să se monteze camre la 
şcoală şi în intersecţii. 

Dl.Primar: Problema cu câinii este discutată din anul 1990.Acţionăm hingherii şi vedem ce măsuri 
se pot lua. Acum există legislaţie specială pentru protecţia animalelor. Urmează să analiză posibilitatea 
adoptării unei hotărâri de consiliu cu o soluţie viabilă. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13, ”Proiect 
de hot`r@re cu privire la aprobarea prelungirii contractului de concesiune privind delegarea 
gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Oraşului Băile Olăneşti nr.3120/2005”. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind aprobarea devizului general 
aferent obiectivului de investiţii „Bloc de locuinţe sociale, 32 de unităţi locative, str. Băilor nr. 22”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.Am aprobat devizul 
general prin HCL nr.22/2012.S-au mai efectuat  lucrări suplimentare:iluminat perimetral şi racordul la 
gaze. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae: De ce trebuie să plătească primăria branşamentul la gaze la 
apartamente? 

Dl.Primar: L-am prins în buget, dar nu este plătit încă. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Este vorba de potenţă, adică e important dacă putem plăti. E 

legătură separată pentru fiecare apartament, fac contracte individuale. Dacă nu vor putea plăti cei care se 
mută în aceste apartamente? 

Dl.Primar: Dacă va pune în pericol utilizarea spaţiului şi va produce daune, îl vom evacua. Acesta 
este un bloc de locuinţe sociale.Ar fi trebuit să fie racordate la CET apartamentele. 

Dl.consilier local Sanda Nicolae:  Nu mă obligă nimeni să consum o anumită cantitate de gaz. 
Dl.Primar: Mă refer la faptul că trebuie să funcţioneze centralele la temperatura minimă ca să nu 

afecteze imobilul. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae: Acestea nu sunt apartamente sociale, ci apartamente moderne. 
Dna. consilier local Ghimiş Valentina: Ar trebui ca în apartamentele cu 2 camere să se instaleze 2 

familii singure având în vedere că sunt locuinţe sociale. 
Dl.Primar: Pentru devizul general avem semnătura proiectantului. Vom face recepţie pentru stadiul 

actual al lucrărilor. Peste două săptămâni vom avea recepţia la bloc. S-au făcut anchete sociale la 
evacuaţi. Se fac câte 10 anchete pe zi. pentru persoanele evacuate şi pentru cei care au solicitat locuinţe 
din fondul social. Va trebui să discutăm situaţia persaonelor din Vila Breasta.Persoanele care vor primi 
locuinţă socială nu mai pot avea altă locuinţă. Vom analiza documentele existente la dosar, comisia va 
verifica toate actele şi se vor repartiza locuinţe sociale. 

Dl.consilier local Traşcă Iulian.Când se va face recepţia la bloc, să se pună în vedere 
constructorului să refacă drumul în faţă. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 
"Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiţii 
„Bloc de locuinţe sociale, 32 de unităţi locative, str. Băilor nr. 22”.care, cu voturi “pentru” = 13,  se 
aprob`. 

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

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.  
Am primit de la Consiliul Judeţean Vâlcea 255,000 lei din sume defalcate.Vor mai veni bani 

pentru drumuri, pe HG nr.577. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae:Cum se va ajunge pe Pleaşa când se vor efectua lucrările la străzi, 

să facem ziduri de sprijin? Cum începem? 
Dl.Primar:Avem proiect şi se lucrează conform proiectului. Vom începe acolo unde un va fi afectat 

proiectul cu apa şi canalul. 
Dl.consilier local Ghiţulescu Marius şi dna. consilier local sanda Lucia:Constructorul îşi asumă 

răspunderea pentru ordinea efectuării lucrărilor. 
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Dl.Primar: Există dirigintele de şantier care va supraveghea lucrările. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae: E răspunderea ordonatorului de credite. Toate străzile au nevoie 

de lucrări de consolidare. 
Dl.Primar: Am prins pentru cofinanţare sume şi pentru proiectul cu apa şi canalul. 
Dl.consilier local Baicu Vasile:Va trebui să insistăm să lucreze la proiect de apă şi canal la 

Olăneşti. 
Dl.Primar: Vom începe lucrările, mai întâi pentru apă-canal, apoi asfaltare. 
Dl.consilier local Păunescu Ioan:La rectificare se cer banii pentru Vulpoieşti-Epureşti, trebuie 

specificat. Personal sunt multumit de lucrarea efectuata. Este vorba de lucrarea inceputa in Vulpoiesti 
care se continua in Epuresti. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de ]edin\` 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 patru al ordinii de zi "Aprobare modificare organigramă şi stat de funcţii 
pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul 
contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate 
Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti".  

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. Pentru buna 
functionare a activitatii la Departamentul de Operare a Proiectului Dezvoltare Integrata a Statiunii 
Baile Olanesti este necesar sa fie modificata organigrama, respective transformarea a doua posture de 
receptioner intr-un post de profesor de cultura medicala si 1 post de supraveghetor, din cele 10 posturi 
aprobate pe perioada implementarii proiectelor. Avand in vedere ca in present nu dispunem de 
aparatura pentru dotarea centrului balnear, la aceasta data este necesar sa functioneze sala de fitness 
amenajata pentru care nu avem personal calificat. De asemenea, este necesar ca pentru asigurarea 
supravegherii la parcare si la central balnear sa fie desemnata o persoana corespunzatoare. Posturile 
prevazute [n organigrama actual` nu permit asigurarea acestor servicii, motiv pentru care am propus 
consiliului local transformarea a dou` posturi de recep\ioner.    

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 
"Aprobare modificare organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile 
publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile 
publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti". 
care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

DIVERSE. 
Dl.Primar prezinta solicitarea SC TOUR ALICE SRL privind concesionarea unui teren in 

imediata vecinatate a hotelului Alice construit pentru extinderea constructiei si extinderea parcarii. 
Dl.consilier local Sanda Nicolae aminteste faptul ca s-a discutat in sedintele de consiliu local 

necesitatea amenajarii unei base sportize in Orasul Baile Olanesti si considera ca acest teren este útil 
autoritatii locale pentru un eventual schimb ca sa putem realiza un teren de sport. 

Ideea este sustinuta si de ceilalti consilieri locali. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Popa Titel declar` 

sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 

  PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

           Popa Titel 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 


