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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 30 iunie 2014, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 170 / 23.06.2014. Sunt prezen\i 13 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - 
Primar, dl secretar Nicolae Gorgan, invitaţi fiind dl. Tatu Viorel – inspector, dna Baicu 
Camelia – consilier superior, dna. Denisa Enache – consilier juridic 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 30 mai 2014. 

   2. Proiect de hotar@re privind Modificare ]i completare HCL nr.41/16.07.2010 
tax` pentru func\ionarea Serviciului public – Departament de Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", sectorul "Bazin ap` sulfuroas`".  

   3.Proiect de hotar@re privitor la: modificare HCL nr.30/2010 privitor  la tax` 
parcare pentru func\ionarea Serviciului public - Departamentde Operare a Proiectului 
"Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti",sectorul "Parcare" 

    4.Proiect de hotărâre privind Aprobare plat` contravaloare transport pentru 
personalul didacticce func\ioneaz` [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti pentru lunile iunie, 
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2013, ianuarie-mai 2014. 

   5. Proiect de hotar@re privind rectificarea bugetului local. 
Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 

ordinii de zi suplimentate, 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 30 mai 
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 30 mai 2014. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Proiect de hotar@re privind Modificare ]i 
completare HCL nr.41/16.07.2010 tax` pentru func\ionarea Serviciului public – 
Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", 
sectorul "Bazin ap` sulfuroas`". 

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 hotar@re privind Modificare ]i completare HCL 
nr.41/16.07.2010 tax` pentru func\ionarea Serviciului public – Departament de Operare 
a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", sectorul "Bazin ap` 
sulfuroas`",  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 
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Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hotar@re privitor la: modificare 
HCL nr.30/2010 privitor  la tax` parcare pentru func\ionarea Serviciului public - 
Departamentde Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile 
Ol`ne]ti",sectorul "Parcare". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dna. Consilier local Ghimi] Valentina propune ca persoanele care parcheaz` masinile 

pe strada B`ilor s` aib` tariful de 6 lei / zi pentru o perioada de 1-3 zile si 3 lei / zi pentru o 
period` mai mare de 3 zile, propunere cu care to\i consilierii locali sunt de accord. 

Nefiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hotar@re privitor la: modificare HCL nr.30/2010 privitor  la 
tax` parcare pentru func\ionarea Serviciului public - Departamentde Operare a 
Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti",sectorul "Parcare", cu 
modific`rile men\ionate privind parcarea de pe strada B`ilor, care, cu voturi “pentru” = 
13,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind Aprobare plat` 
contravaloare transport pentru personalul didacticce func\ioneaz` [n ora]ul B`ile 
Ol`ne]ti pentru lunile iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2013, ianuarie-
mai 2014". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Profesorii care au primit contravaloarea 

transportului au depus sumele incasate nejustificat? 
Dna. Consilier juridic Enache Denisa: decizia Cur\ii de conturi a fost contestat` [n 

instan\` ]i nu s-a finalizat procesul. 
Dna. Consilier Braneci Niculina: La Cheia parin\ii sunt nemul\umi\i de calitatea 

[nv`\`m@ntului. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: }i la ]coala din Ol`ne]ti – sat exist` nemul\umiri 

ale p`rin\ilor cu privire la calitatea inv`\`m@ntului. 
Dl. Primar; Vom face o adres` ]colii prin care vom aduce la cuno]tin\` aceste 

nemul\umiri ale p`rin\ilor cu privire la calitatea inv`t`m@ntului. 
Nefiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hotărâre privind Aprobare plat` contravaloare transport pentru 
personalul didacticce func\ioneaz` [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti pentru lunile iunie, 
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2013, ianuarie-mai 2014",  care, cu voturi 
“pentru” = 11, “ab\ineri” = 1 – dl. Consilier localPp`unescu Ovidiu ]i “[mpotriv`” = 1 – 
dna. Consilier local Nicolaescu Sanda care motiveaz` faptul c` nu exist` justificare 
pentru anul 2013, se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hotar@re privind rectificarea 
bugetului local ". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Tatu Viorel prezint` alunecarea de teren ap`rut` pe strada Forestierilor ca urmare a 

ploilor din ultima perioada. S-a discutat despre interventia unui utilaj pentru a consolida 
acea zon`, dar acest utilaj nu poate lucra din cauza traseelor cablurilor de curent. 
Cheltuielile cu devierea acestor trasee revin Prim`riei orasului B`ile Ol`nesti. Drept urmare 
s-au alocat bani pentru aceasta lucrare. 

Dl. Primar: Zilele Olane]tiului vor avea loc [n perioada 18 – 20 iulie 2014. S-au alocat 
50000 lei pentru o bun` desf`]urare a acestui eveniment, s-au invitat o serie de artisti 
consacrati de muzica popular ]i u]oar`, fanfara, o forma\ie de dans si la sf`r]it se va 
organiza un foc de artificii. {nceperea acestul eveniment va fii pe 18 iulie la ora 17.00. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pentru organizarea acestui eveniment banii 
necesari nu pot venii si din sponsoriz`ri? 
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Dl. Primar: Vor fii si sponsorizari. Noi am facut programul pentru a realiza un 
spectacol frumos si interesant pentru toate categoriile de v`rst`, pentru turi]ti, pentru 
vizitatori c@t si pentru locuitorii ora]ului nostru. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Terenul pentru construc\ia bazei sportive nu se va 
mai achizi\iona? 

Dl. Primar: Ba da, o baz` sportiv` [n ora]ul nostru ar fii necesar` pentru echipa de 
fotbal a ora]ului, pentru locuitori, pentru turi]ti, c@t ]i pentru echipele sportive care pot face 
cantonamente [n sta\iunea noastr`, dar momentan nu am primit nici o ofert` concret` de 
pre\. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hotar@re privind rectificarea bugetului local ",  care, cu voturi 
“pentru” = 11, “ab\ineri” = 2 – dna. Consilier local Braneci Niculina si dna. Consilier 
local Nicolaescu Sanda,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Am dori s` avem o discu\ie cu dl. Darie, pentru 

c` avem probleme cu canalizarea la cabinetele medicale si cu c@\iva pere\i care se umezesc. 
Dl. Primar: O s` [l anun\`m pe dl. Darie, va veni cu speciali]ti si vor remedia aceste 

situa\ii. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: La ]edin\ele de consiliu ar fii util` achizi\ionarea 

unui reportofon. Este foarte greu s` se poate nota tot ceea ce se discut` si pot sc`pa discu\ii 
importante din procesul verbal.  

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pe strada Cuibu cu Dor ar trebui luate m`suri 
deoarece nu toate familiile de acolo au contract cu SC Urban si se arunc` gunoaiele in r@u. 

Dl. Primar: La familiile din zone accesibile vom gandi un proiect prin care s` le 
oblig`m s`-si fac` contractile cu SC Urban, iar la cei din zone greu accesibile vom g@ndi 
amplasarea unui tomberon si le vom percepe o tax` lunar` tuturor pentru colectarea 
gunoiului. Vom gandii un proiect de hot`r@re [n conformitate cu prevederile legale. 

Dna. Consilier Braneci Niculina: La Cheia, trebuie cura\at ]an\ul de la baraj si ar trebui 
luate m`suri cu pundea din pct Olteni. 

Dl. Consilier Local P`unescu Ion: Trebuie cur`\at` rigola din curba de la Cazan si p@n` 
la Familia Iv`nescu, deoarece c@nd plou` apa [n acea zon` iese [n strad`. Totodat` trebuie 
cur`\at` si troi\a de pe strada Tudor Vladimirescu. O problem` este si intre strada Victoriei 
si strada Molidului unde atunci c@nd sunt ploi iese foarte mult` ap` [n strad`. 

Dl. Primar: Vom c`uta s` g`sim solu\ii pentru rezolvarea aspectelor precizate.  
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Baicu Vasile 

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

                    Baicu  Vasile    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
 


