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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 29 noiembrie 2016, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 362 / 22.11.2016. 
Sunt prezen\i 13 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. 
Vasilache Vasile Sorin - Primar, dna. Hogea Maria Irina – consilier juridic, Secretar-
Gorgan Nicolae . 

La ]edin\` mai particip` persoane carea u depus cerere [n vederea acord`rii unei 
locuin\e sociale, dup` cum urmeaz`: 

-Popescu Elena, Savu Ana-Maria, Stroie C`t`lin Drago], Cre\an Petru Pavel. 
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.Aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare  a consiliului local din data de 
28 octombrie 2016. 
       2.Proiect de hot`r@re privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor 
sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017 

   3.Proiect de hot`r@re privind  modificarea ]i completarea HCL nr.20/1999 cu 
privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile 
Olanesti        

    4.Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` navet` cadre didactice ]I personal 
auxiliar pe luna octombrie 2016 din cadrul Liceului “Justinian Marina”. 

        5. Proiectul de hot`râre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data 
de 30.06.2016 şi la data de 30.09.2016 
        6.Proiect de hot`r@re privind aprobarea repartiz`rii apartamentelor din blocul de 
lucin\e sociale. 
        7.Proiect de hotar`r@re privind rectificare buget local pe trim.IV 2016. 
        Dl Primar propune consilierilor locali, ca proiectul cu num`rul 6 s` fie dezb`tut 
cu prioritate av@nd [n vedere c` la ]edin\` particip` ]i persoane care au formulat 
cererii pentru ob\inerea unei locuin\e sociale ]i suplimentarea ordinii de zi cu 
Proiectul de hot`r@re privind ,, aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului 
]colar”. 
           Consilierii locali sunt de acord cu propunerea f`cut` de dl Primar ]i astfel se 
modific` ordinea de zi ]i va avea urm`torea form` ]i con\inut: 
          1.Aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare  a consiliului local din data 
de 28 octombrie 2016. 
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       2. Proiect de hot`r@re privind aprobarea repartiz`rii apartamentelor din blocul de 
lucin\e sociale  

   3.Proiect de hot`r@re privind  modificarea ]i completarea HCL nr.20/1999 cu 
privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile 
Olanesti        

    4.Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` navet` cadre didactice ]I personal 
auxiliar pe luna octombrie 2016 din cadrul Liceului “Justinian Marina”. 

        5. Proiectul de hot`râre privind aprobarea contului de execuție bugetară la data 
de 30.06.2016 şi la data de 30.09.2016 
        6. Proiect de hot`r@re privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor 
sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017. 
        7.Proiect de hotar`r@re privind rectificare buget local pe trim.IV 2016. 
        8.Proiect de hot`r@re privind aprobarea Regulamentului de utilizare a 
microbuzului ]colar. 

Nefiind 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 Aprobarea procesului verbal al 
]edin\ei ordinare  a consiliului local din data de 28octombrie 2016. 

Dl consilier local P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu [ntreab` de ce nu este 
men\ionat [n procesul verbal faptul c` s-a ab\inut de la proiectul de hot`r@re 
privind preluarea ]i plata datoriilor de la SC OL~NE}TI SERV SRL. 

Dl Secretar al ora]ului B`ile Ol`ne]ti face precizarea c` nu se reg`se]te [n 
procesul verbal datorit` faptului c` acel proiect a fost scos de pe ordinea de zi a 
]edin\ei. 

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 28 octombrie 2016. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
repartiz`rii apartamentelor din blocul de lucin\e sociale ". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl consilier local P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu spune c` termenul de depunere 

a cererilor ]i de completare a dosarelor depuse [n vedrea acord`rii unei locuin\e 
sociale, nu trebuia prelungit, iar criteriile de departajare trebuiau s` fie mult mai ample 
]i [ntreab` dac` printre cei 12 propu]i pentru acordare de locuin\e sunt persoane care 
au depus cerere [n afara termenului. 

Dl Primar precizeaz` c` printre cei 12 propu]i nu sunt persoane care s-` fi depus 
cerere ]n afara termenului. 

Dna Popescu Elena datorit` faptului c` este nemul\umit` c` nu este [n lista celor 
12, face precizarea c` va depune contesta\ie [mpotriva hot`r@rii. 

Dl Secretar al ora]ului B`ile Ol`ne]ti [i r`spunde doamnei, c` potrivit art. 48 din 
Legea nr.114/1996- Legea locuin\ei c` persoanele care de\in deja  o locuin\` din 
fondul locativ de stat nu mai pot beneficia de alt` locuin\` social`, cum este ]i cazul 
d@nsei. 

Dl Stroie C`t`lin Drago] [ntreab` de ce nu face parte dintre persoanele care sunt 
propuse pentru acordare? 

Dl Primar [i r`spunde c` datorit` punctajului mic pe care l-a ob\inut, nu putea s` 
fac` parte dintre persoanele propuse pentru acordare. 
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Nemaifiind discu\ii pe marginea proiectului de hot`r@re, presedintele de 
şedinţă supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobarea repartiz`rii 
apartamentelor din blocul de lucin\e sociale” care, cu voturi “pentru” = 13,  se 
aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind  
modificarea ]i completarea HCL nr.20/1999 cu privire la inventarul bunurilor 
care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti” 

Dl. Primar expune motivele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind discu\ii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind  modificarea ]i completarea HCL 
nr.20/1999 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului 
Baile Olanesti”, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind aprobare 
plat` navet` cadre didactice ]I personal auxiliar pe luna octombrie 2016 din 
cadrul Liceului “Justinian Marina”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re ]i afce 
precizarea c` decontarea este pentru luna octombrie. 

Nemaifiind discu\ii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de 
şedinţă supune la vot “Proiect de hot`r@re privind rectificare buget local pe trim.IV 
2016”,  care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobare 
plat` navet` cadre didactice ]I personal auxiliar pe luna septembrie 2016 din cadrul 
Liceului “Justinian Marina”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea proiectului prezentat, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` navet` cadre didactice 
]i personal auxiliar pe luna octombrie 2016 din cadrul Liceului “Justinian 
Marina”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 
        Se trece la punctul ]ase al ordinii de zii “Proiect de hot`r@re privind stabilirea 
şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru 
anul 2017". 

Dl. Primar expune motívele care au  stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl consilier Tra]c` Flavius spune c` impozitele puteau fi stabilite pentru 

persoanele fizice cu un procent mai mic, iar [n sedin\a viitoare s` fie prezentat` o list` 
a [ncas`rilor la data de 30.09.2014 ]i 30.09.2015 privind compararea gradului de 
incasare. 

Dl consilier P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu [ntreb` de ce se vireaz` banii cu o 
lun` de zile [nt@rziere de la aprobare decontare navet`? 

Dl Primar [i r`spunde c` plata se face c@nd sunt bani [n cont. 
Dna consilier local Ispas Claudia propune organizarea unui eveniment cu ocazia 

s`rb`torilor e iarn`, iar sursa de finan\are s` fie din dona\ii ]i sponsoriz`rii. 
Dl consilier local Tra]c` Flavius propune procurarea de numere de locuin\e ]i 

denumire de str`zi. 
Dl Primar spune c` se va analiza procurarea de numere si indicatoare cu 

denumirile str`zilor, cu plata din bugetul local.  
Nefiind  discu\ii pe marginea proiectului prezentat, pre]edintele de ]edin\` 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, 
taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017”,  care, cu voturi 
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“pentru” = 13, se aprob`.  
Se trece la punctul ]apte al ordinii de zii “Proiect de hotar`r@re privind 

rectificare buget local pe trim.IV 2016”. 
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`r@re privind rectificare buget local pe trim.IV 
2016”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul opt  al ordinii de zii “Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
Regulamentului de utilizare a microbuzului ]colar”. 

Dl consilier local C[rje Ion [ntreab` unde r`m@ne parcat microbuzul dup` 
[nchiderea activit`\ii? 

Dl Primar r`spunde c` se va completa cu locul de parcare al microbuzului dup` 
[ncheierea activit`\ii va fi la Prim`ria B`ile Ol`ne]i. 

DIVERSE. 
      Dna R`du\ propune ca materialul antiderapant s` fie depozitat [n cutii, iar cu 
privire la transportul de lemne s` fie restric\ionat tonajul. 
       Dl Primar prezint` consilierilor locali pl@ngerea prealabil` depus` de dl Dobrin 
Lauren\iu, [nregistrat` sub nr.11808/25.11.2016prin care solicit` revocare Hot`r@rii 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.37/28.10.2016 cu privire la [ncetarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice ]i repunerea sa [n situa\ia 
anterioar`. 
       Dl Primar d` citire scrisorii de inten\ie depus` de EFFICIENT BUSINESS IDEA 
SRL cu privire la concesionarea pie\ei comerciale situat` pe Aleea Mihai Eminescu. 

Dl consilier local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti Tra]c` Flavius face precizarea c` pe 
str.Forestierilor un s-a preluat re\eaua de ap` ]i canalizare. 

Dl consilier P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu sesizeaz` c` [n dreptul st@nii d-lui 
P`tularu sunt c@ini care sunt destului de agresivi. 

Dl P`unescu Ioan [ntreb` ce s-a [nt@mplat cu documenta\ia pentru iluminatul de 
la Comanca? 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local 
Ghi\ulescu Marius declar` sedin\a închis`.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                    Ghi\ulescu Marius    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
 


