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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 24 mai 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 

convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 150 / 17.05.2013. Sunt prezen\i 11 consilieri locali din totalul 
de 13 [n func\ie, lipsesc d-nii. consilieri locali Baicu Vasile si dl. Tra]c` Flavius Iulian. Particip` de 
drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl. Popa Titel - Viceprimar, dl Gorgan Nicolae - secretar, 
invita\i fiind dna. Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – inspector, dl. Barbu Gheorghe – 
referent Gospod`rie comunal` ]i dl. Popescu Laurentiu - inspector.  

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 30.04. 2013. 
2. Proiect de hot`r@re cu privire la aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea 

şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Vâlcea” 

3. Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea/avizarea unor documente suport necesare 
aprobării aplica\iei de finan\are pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor 
solide în judeţul Vâlcea” 

4. Proiect de hot`r@re privind participarea Bibliotecii publice B`ile Ol`ne]ti la Programul 
Na\ional BIBLIONET. 

5. Proiect de hotar@re privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al 
Ora]ului  Băile Olăne]ti ]i Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea elaborării şi implementării 
proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solu\ii e-guvernare în jude\ul 
Vâlcea – grupa 3”. 

Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zii cu 4 proiecte de hot`r@re: 
-Proiect de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ]i a devizului general  

pentru "Recompartimentare imobil cu destina\ia cabinete medicale pentru medicina de familie ]i de 
stomatologie” 

-Proiect de hot`r@re privind aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, precum ]i aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd Serviciului Public 
Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti, 

-Proiect de hot`r@re privind "Aprobare plat` contravaloare transport pentru personalul 
didactic care func\ioneaz` [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti", 

-Proiect de hot`r@re privind modificarea şi completarea HCL nr.4/16.01.2013 Modificarea 
HCL nr.54/12.12.2007 privind asocierea Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu Jude\ul Vâlcea, precum ]i cu 
municipiile, ora]ele ]i  unele comune din jude\ul Vâlcea, (în vederea înfiin\ării) Asocia\iei de 
Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA. 

Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi supliment`t` care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zii respectiv ”Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 30.04. 2013”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 11, procesul 
verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 30 aprilie 2013. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re cu privire la aprobarea 
Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
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Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot 
“Proiect de hot`r@re cu privire la aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea şi 
asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Vâlcea” care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea/avizarea 
unor documente suport necesare aprobării aplica\iei de finan\are pentru Proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” 

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

“Proiect de hot`r@re privind privind aprobarea/avizarea unor documente suport necesare aprobării 
aplica\iei de finan\are pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Vâlcea”  care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind participarea Bibliotecii 
publice B`ile Ol`ne]ti la Programul Na\ional BIBLIONET”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Am sesiz`ri de la nepoata ]i nepotul meu c` doamna 

bibliotecar` pleac` [n timpul programului. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Eu de c@te ori am trecut pe la bibliotec` am gasit-o pe doamna. 
Dl. Primar: O s` analiz`m situa\ia ]i o s` [I transmit doamnei bibliotecar ca atunci c@nd pleac` s` 

lase o not` pe u]a de la intrare unde este plecat` ]i c@t timp lipse]te. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 

la vot “Proiect de hot`r@re privind participarea Bibliotecii publice B`ile Ol`ne]ti la Programul 
Na\ional BIBLIONET”  care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi  ”Proiect de hotar@re privind aprobarea Acordului de 
Parteneriat dintre Consiliul Local al Ora]ului  Băile Olăne]ti ]i Consiliul Judeţean Vâlcea în 
vederea elaborării şi implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea 
de solu\ii e-guvernare în jude\ul Vâlcea – grupa 3”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local Sanda Nicolae: Ce fonduri au repartizat Consiliul Jude\ean ora]ului nostru? 
Dl. Primar: Cred c` ne vor da peste 300 000 lei, pe cofinan\`ri ]i pe drumuri. 
Dl. Primar: Noi nu mai putem fi lideri [n acest proiect, ne putem doar asocial cu Consiliul 

Jude\ean. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Deja am aprobat banii pentru acest proiect, dac` noi nu 

putem fii lider ce se va [nt@mpla cu ace]ti bani? 
Dl. Primar: Banii sunt prin]i [n buget, dar la rectificare o s` [i mut`m pe alt domeniu. 
Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 

la vot “Proiect de hotar@re privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al 
Ora]ului  Băile Olăne]ti ]i Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea elaborării şi implementării 
proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solu\ii e-guvernare în jude\ul 
Vâlcea – grupa 3”  care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zi  “Proiect de hot`r@re privind aprobarea indicatorilor 
tehnico economici ]i a devizului general  pentru "Recompartimentare imobil cu destina\ia cabinete 
medicale pentru medicina de familie ]i de stomatologie”. 

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 aprobarea indicatorilor tehnico economici ]i a devizului general  pentru 
"Recompartimentare imobil cu destina\ia cabinete medicale pentru medicina de familie ]i de 
stomatologie” care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zi  “Proiect de hot`r@re privind aprobarea inventarului 
anual al bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i aprobarea inventarului anual al 
bunurilor apar\in@nd Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare 
Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”. 

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 aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile 
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Ol`ne]ti, precum ]i aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd Serviciului Public 
Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” care, cu 
voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul opt al ordinii de zi  “Proiect de hot`r@re privind "Aprobare plat` 
contravaloare transport pentru personalul didactic care func\ioneaz` [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti". 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Profesorii ]i m`tur`torii de la Urban au cartele de la Prim`rie? 
Dl. Primar: Avem un abonament de la Cosmote care ni s-a f`cut atunci c@nd s-a montat releul [n 

Cheia, iar salaria\ii no]tri au abonamente restric\ionate [n re\eaua Cosmote. Nu au abonamente de la 
Prim`rie profesorii sau angaja\ii Urbanului. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: La ]coal` ar trebui s` fie un professor de serviciu av@nd [n 
vedere ultimele evenimente ce s-au [nrregistrat acolo. 

Dna. Consilier local Balaban Rodica: Da, plus c` ar trebui ca ]i poli\istul de proximitate s` stea 
mai mult la ]coli, av@nd [n vedere incidentele de la ]coli. 

Dl. Primar: Vom anun\a poli\ia de proximitate s` vegheze mai mult la ]coli. 
Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la 

vot “Proiect de hot`r@re privind "Aprobare plat` contravaloare transport pentru personalul didactic 
care func\ioneaz` [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti" care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul nou` al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind modificarea şi completarea 
HCL nr.4/16.01.2013 Modificarea HCL nr.54/12.12.2007 privind asocierea Ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
cu Jude\ul Vâlcea, precum ]i cu municipiile, ora]ele ]i  unele comune din jude\ul Vâlcea, (în 
vederea înfiin\ării) Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA” 

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 modificarea şi completarea HCL nr.4/16.01.2013 Modificarea HCL 
nr.54/12.12.2007 privind asocierea Ora]ului B`ile Ol`ne]ti cu Jude\ul Vâlcea, precum ]i cu 
municipiile, ora]ele ]i  unele comune din jude\ul Vâlcea, (în vederea înfiin\ării) Asocia\iei de 
Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA” care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 
 

DIVERSE. 
Dna. Consilier local Ghimi] Valentina: {n centru este foarte mult ulei ]i motorin` pe asfalt de la 

microbuze. Trebuie cur`\at acolo ]i anun\a\i cei de la SC Antares s` i]i rezolve aceast` problem`. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: La Cheia vin foarte multi tineri de la institu\ii de 

ajutorare care solicit` dona\ii [n bani pentru diverse persoane ]i ajutoare. 
Dl. Secretar: Cei care vin trebuie s` aiba avizul poli\iei ]i prom`riei. C@nd li se elibereaz` acel 

aviz sunt verifica\i dac` reprezint` firme reale ]i sunt [n regul`. 
Dna. Balaban Rodica: {n spate la blocul 4, dup` ce s-a f`cut cur`\enie au r`mas multe crengi 

uscate. Dac` se poate v-am ruga s` ne trimite\i ]i nou` tractorul acolo. 
Dl. Primar: O s` trimitem tractorul ]i oamenii s` le ia de acolo. 
Dl. Consilier local Noaje Alexandru: Ar trebui b`gat un buldo pe Piciorul Porcului ]i la st@nca de 

la pe]ter`, este blocat drumul acolo. 
Dl. Primar: Am vorbit cu dl. V`lim`reanu ]i probabil s`pt`m@na viitoare o s` ne trimit` un utilaj. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Nicolaescu Sanda 

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

  PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

           Nicolaescu Sanda 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 


