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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 30 mai 2014, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 127 / 23.05.2014. Sunt prezen\i 12 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, absent@nd motivat dl. Pahomnie Constantin. 
Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl secretar Nicolae Gorgan, invitaţi 
fiind dl. Barbu Gheorghe – referent, 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 29 aprilie 2014. 

2. Proiect de hotar@re privind desemnarea membrilor consiliului local [n comisia de 
atestare a administratorilor de imobile. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind atestarea 
administratorilor de imobile’’ 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2014 

5. Proiect de hotar@re privind rectificarea bugetului local. 
Dl. Secretar propune suplimentarea ordinii de zi cu “Prezentarea si aprobarea 

procesului verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al ora]ului B`ile ol`ne]ti din 
data de 09 mai 2014”, care va devein punctul doi pe ordinea de zi. 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi suplimentate, care, cu voturi “pentru” = 12, 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 29 aprilie 
2014”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 12, 
procesul verbal al ]edin\ei ordinare  a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 
data de 29 aprilie 2014. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Prezentarea si aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al ora]ului B`ile ol`ne]ti din data de 09 mai 2014". 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 12, 
procesul verbal al ]edin\ei de [ndat`  a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 
data de 09 mai 2014. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hotar@re privind desemnarea 
membrilor consiliului local [n comisia de atestare a administratorilor de imobile”. 

Dup` ce dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re se 
propun urm`torii consilieri care s` fac` parte din comisia de atestare a administratorilor de 
immbile: 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu [l propune pt dl. Noaje Alexandru Petre. 
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Dl. Viceprimar Popa Titel [l propune pe dl. Baicu Vasile. 
Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius [l propune pe dl. Tra]c` Flavius Iulian. 
Nefiind alte obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hotar@re privind desemnarea membrilor consiliului local [n 
comisia de atestare a administratorilor de imobile ", respectiv dnii. Consilieri locali Noaje 
Alexandru Petre, Baicu Vasile ]i Tra]c` Flavius Iulian,  care, cu voturi “pentru” = 12,  
se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
“Regulamentului privind atestarea administratorilor de imobile’’. 

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 hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind atestarea 
administratorilor de imobile’’,  care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de executie a bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2014". 

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 hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului 
local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.03.2014",  care, cu voturi “pentru” = 12,  se 
aprob`. 

Se trece la punctul sase 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. Consilier local P`unescu Ion: Av@nd [n vedere realizarea trotuarului pe strada 

B`ilor, pe alveolele de acolo trebuie amplasat gard de protec\ie. Si zidul spre Aleea 
Trandafirilor ar trebui recondi\ionat. 

Dl. Primar: Dup` finalizarea trotuarului si a strazii vom monta si gard metalic pe 
alveole si vom recondi\iona ]i acel zid. 

Dl. Consilier local P`unescu Ion: Pt a evita debitele ar trebui sa facem popriri pe 
salarii, pe pensii. 

Dl. Primar: Pentru recuperarea debitelor tuturor persoanelor datornice au fost f`cute 
adrese la casa de pensii c@t si la locurile de munc`. 

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” = 12,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
Dl. Consilier local P`unescu Ion: Av@nd [n vedere faptul c` alegerile europarlamentare 

s-au finalizat trebuie [ndepartate afisele electorale. 
Dl. Primar: Se vor anun\a reprezentan\ii partidelor politice pt a [ndepart` afi]ele 

electorale. 
Dl. Primar prezint` decizia cur\ii de conturi privind recuperarea sumelor pl`tite f`r` 

documente justificative pentru naveta profesorilor. 
Dl. Primar prezint` cererea nr. 5362 din 20.05.2014 a domnului Bercea Marian 

Bogdan care a depus copie de pe ac\iunea depus` la Tribunalul V@lcea in data de 
13.05.2014 prin care solicit` anularea HCL nr.18/27.03.2014, anularea in parte a HCL 
nr.6/27.02.2014 si a anexelor acesteia c@t si admiterea cererii formulate si repartizarea unei 
locuinte [n conformitate cu prevederile OUG nr. 74 din 2007, c@t si adeverinta de venit 
pentru actualizarea dosarului personal de acordare locuin\`. 

Dna. Consilier Nicolaescu Sanda Lucia: Ancheta social` a fost f`cut` pe 12 persoane. 
Dl. Primar: In contract sunt trecuti toti cei 12 membrii ai familiei. 
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Dna. Consilier local Ghimi] Valentina: Nu se poate elibera o copie de pe contract si 
copiilor? 

Dna. Enache Denisa: Trebuie s` fac` o cerere si in calitate de membrii ai familiei pot 
primi o copie de pe contract. 

Dl. Primar prezinta cererea doamnei Nicolaescu Maria prin care solicit` [nscrierea [n 
contractul de [nchiriere a locuintei sociale a domnului B`lu\` Ion si a nepoatei Tita Elena 
Beatrice. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: {n zona central` ar trebui amplasat un co] de 
gunoi. Ce se va int@mpla cu cele 3 locuri de taxi care erau in parcarea de pe strada B`ilor? 

Dl. Primar: Vom face demersurile pentru montarea unui co] de gunoi in zona central`, 
iar amplasarea locurilor de taxi le vor discuta dupa finalizarea lucr`rilor. 

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 
 


