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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 28 octombrie 2016, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 315 / 21.10.2016. Sunt 
prezen\i 11 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, absent@nd Piroteal` Olimpia Daniela 
]i Tra]c` Flavius Iulian. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, dna. Hogea 
Maria Irina – consilier juridic, invitat fiind Lauren\iu Popescu – inspector superior.  

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 extraordinare  a consiliului local din data 
de 29 septembrie 2016. 

2.Proiect de hot`r@re privind aprobare plata cotiza\iei [n sum` de 5404,00 lei 
aferent` anului 2015 c`tre Asocia\ia de Dezvoltare Intercomunitar` pentru Serviciul de 
Salubrizare a Localit`\ilor din jude\ul V@lcea. 

3.Proiect de hot`r@re privind  aprobare plata cotiza\iei [n sum` de 3000.00 lei 
aferent` anului 2016 c`tre Asocia\ia Na\ional` a Sta\iunilor Balneare ]i Balneoclimatice 
din Romania. 

4.Proiect de hot`r@re privind rectificare buget local pe trim.IV 2016. 
5.Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` navet` cadre didactice ]I personal 

auxiliar pe luna septembrie 2016 din cadrul Liceului “Justinian Marina”. 
6. Proiectul de hot`râre privind: aprobare majorare valoare mijloace fixe ,rezultate 

[n urma finaliz`rii proiectului "Reabilitarea Infrastructurii rutiere in Statiunea Baile 
Olanesti" 

Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zii cu dou` proiect de hot`r@re: 
7. Proiect de hotr@re privind [ncetarea  Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de administrarea a domenioului public ]i privat al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti prin concesiune. 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi suplimentat`, care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al ]edin\ei 
extraordinare  a consiliului local din data de 29 septembrie 2016. 

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 29 septembrie  2016. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind aprobare plata 
cotiza\iei [n sum` de 5404,00 lei aferent` anului 2015 c`tre Asocia\ia de Dezvoltare 
Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a Localit`\ilor din jude\ul V@lcea". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: Cum s-a stabilit aceast` cotiza\ie? 
Dl. Primar: Cotiza\ia anual` se stabile]te [n func\ie de nr. de locuitori, de rang – ora], 

comun`. 
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Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobare plata cotiza\iei [n sum` de 5404,00 
lei aferent` anului 2015 c`tre Asocia\ia de Dezvoltare Intercomunitar` pentru Serviciul 
de Salubrizare a Localit`\ilor din jude\ul V@lcea", care, cu voturi “pentru” = 11,  se 
aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind  aprobare plata 
cotiza\iei [n sum` de 3000.00 lei aferent` anului 2016 c`tre Asocia\ia Na\ional` a 
Sta\iunilor Balneare ]i Balneoclimatice din Romania” 

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 hot`r@re privind  aprobare plata cotiza\iei [n sum` de 3000.00 
lei aferent` anului 2016 c`tre Asocia\ia Na\ional` a Sta\iunilor Balneare ]i 
Balneoclimatice din Romania”, care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privind rectificare buget 
local pe trim.IV 2016. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re: 
- 2970 lei pentru copii cu cerin\e educa\ionale speciale; 
- Proiectul de asfaltare a str`zilor Plea]a, Mura, P`cii ]i V@lcele (la acest proiect,  

Respectiv la asfaltarea str`zii P`cii, domnul SerbanValentin, participant la ]edin\`, solicit` 
ca asfaltarea/betonarea str`zii M`gura sa se realizeze p@n` la ultima cas` deoarece drumul 
acolo este impracticabil); 

- 12000 lei pentru intervenirea pe strada P[r[ia]ului [n sensul construirii unei rigole 
care  

s` preia p[r[ul ce traverseaz` aceasta strad` c@t ]i apele pluviale de pe strad`; 
- 2000 lei pentru achizi\ionarea uniforme ]i echipamente pentru Poli\ia Local`; 
- 10000 lei pentru amenajarea unei camere la ser`, camera ce va deservii vaccin`rii ]i  

steriliz`rii c@inilor; 
- 2000 lei pentru m`sur`tori cadastrale pe strada Merilor, Libert`\ii; 
- 12000 lei pentru m`surarea ]i intabularea izlazurilor localit`\ii ]i a pie\ei comerciale. 
Dl. Consilier local Gheorghe Di\`: La ce se refer` repara\iile capitale pe strada Plea]a,  

Mura, P`cii ]i V@lceve? 
Dl. Primar: Inseamn` preg`tirea terenului, terasarea acestuia, compactarea lui ]i 

ulterior primul strat de asfalt. 
Dl. Primar: La proiectul de asfaltare a str`zilor Plea]a, Mura, P`cii ]i V@lcele va trebui 

s` supliment`m cu bani de la bugetul nostru pentru realizarea rigolelor, deoarece avem un 
buget [n care trebuie s` ne [ncadr`m. Pe strada Mura va fi amenajat` ]i zona de la Iliescu 
p@n` la Sandru. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pe strada Mura asfaltul este rupt [n dou` locuri. 
Dl. Primar: Pe strada Mura a fost turnat doar primul strat de asfalt. Dup` realizarea 

tuturor bran]amentelor pentru ap` ]i canalizare, constructorii vor remedia problemele 
ap`rute la primul strat de asfalt ]i ulterior vor turna cel de-al doilea strat. 

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 materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hot`r@re privind aprobare plat` navet` cadre didactice ]I 
personal auxiliar pe luna septembrie 2016 din cadrul Liceului “Justinian Marina”,  care, 
cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 
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Se trece la punctul ]ase al ordinii de zii “Proiectul de hot`râre privind: aprobare 
majorare valoare mijloace fixe ,rezultate [n urma finaliz`rii proiectului "Reabilitarea 
Infrastructurii rutiere in Statiunea Baile Olanesti". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: [n urma finaliz`rii proiectului de reabilitare a str`zilor din sta’iune, s0a 

majorat valoarea acestora. Noi trebuie s` aprob`m majorarea valorii mijloacelor fixe cu 
valoarea ce a corespuns lucr`rilor de modernizare. 

Nefiind  discu\ii pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de ]edin\` supune 
la vot “Proiectul de hot`râre privind: aprobare majorare valoare mijloace fixe ,rezultate 
[n urma finaliz`rii proiectului "Reabilitarea Infrastructurii rutiere in Statiunea Baile 
Olanesti”,  care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`.  

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zii “Proiect de hotr@re privind [ncetarea  
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrarea a domenioului 
public ]i privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin concesiune”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Vom aproba [ncetarea contractului de concesiune prin: 
Art.1: [ncetarea contractului de delegare; 
Art.2: [ncetarea contractului de management datorit` nerespect`rii clauzelor 

contractuale; 
Art.3: mandatarea primarului pentru intocmirea documentelor privind lichidarea 

societ`\ii. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Care este obiectivul principal al acestei hot`r@ri? 
Dl. Primar: Obiectivul principal este [nchiderea soociet`\ii, plata datoriilor acesteia, 

inclusiv plata salariilor, dar ]i posibilitatea noastr` de a interveni [n remedierea problemelor 
ap`rute la bunurile concesionate acestei societ`\i. Avem un proces verbal a unei comisii [n 
care s-a constatat c` starea cl`dirilor este [n degradare. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hotr@re privind [ncetarea  Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de administrarea a domenioului public ]i privat al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti prin concesiune”,  care, cu voturi “pentru” = 11,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
 
Pentru cump`rarea ma]inii de pompieri, v` solicit`m avizul. To\i consilierii sunt de 

acord ]i acord` aviz favorabil deoarece este de utilitate ]i necesitate pentru ora]ul nostru. 
Dl. Primar prezinta o solicitare privind schimbarea denumirii str`zii B`ilor de la 

Piscina cu ape sulfuroase p@n` la ultima cas` in “Mihaela Br`nescu”. Totodat`, cu privile la 
aceasta posibila modificare, locuitorii de oe acea strad` ne-au trimis dezacordul lor. 

Dl. Secretar: Le-am f`cut o adres` pentru a completa aceast` solicitare cu documente 
justificative. Ulterior, acest dosar va merge la o comisie de avizare. 

Dl. Primar prezint` adres` Min. finan\elor cu privire la necesitatea pl`\ii datoriilor 
acumulate de c`tre Sc Ol`ne]ti Serv. 

Dl. Primar: Vom comunica c` vom achita aceste datorii. 
Se prezint` Consiliului Local adresa Cur\ii de Conturi prin care se prelunge]te 

termenul referitor la recuperarea banilor pl`ti\i pentru naveta profesorilor din 2013 p@n` [n 
31.01.2017 datorit` faptului c` acest proces este pe rol. 

Domnul Primar prezint` adresa domnului Zd[rcea Darie [n care ne sesizeaz` faptul c` 
nu este de acord cu extinderea cimitirului [n fa\a propriet`\ii. Totodat` prezint` si adresa 
domnului Floarea prin care familiile de pe strada Podi]or nu sunt de acord cu extinderea 
cimitirului p@n` la limita propriet`\ilor prin achizi\ionarea terenului d-lui Balaban. 
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Domnul Primar prezint` adresa domnului Ionescu din strada Epure]ti prin care solicit` 
s` g`sim o solu\ie pentru a-i concesionat terenul din vecin`tatea propriet`\ii, teren pe care 
acesta a construit un zid de spijin pentru protec\ia construc\iei. 

Domnul Secretar: Aceast` solicitare excede competen\elor Consiliului Local. Schimbul 
de teren se poate face numai [ntre proprietari, trebuie s` realizeze acest schimb cu 
proprietarul terenului [n cauz`, teren unde exist` un proces verbal de punere [n posesie 
pentru d-nul B`doi. 

Domnul Primar informeaz` Consiliul Local c` [n perioada 15.11.-09.12.2016 va avea 
loc un control al Cur\ii de Conturi cu privire la modul de administrare a patrimoniului 
public de c`tre Sc Ol`ne]ti Serv SRL. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ce s-a realizat [n leg`tur` cu c@inii vagabonzi ]i 
sterilizarea lor? 

Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: Va trebui s` facem o informare a cet`\enilor cu 
privire la aceasta campanie. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu? C@t cost` cipizarea pentru un c@ine? 
Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: Cipizarea unui c@ine costa 35 de lei. Ca ]i 

beneficii ale proprietarilor, vaciinarea este gratuit` [n fiecare an. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: La P`tularu sunt foarte mul\i c@ini vagabonzi care 

reprezint` sunt periculo]i pentru localnici dar ]i pentru turi]ti. Totodata este ]i o vulpe care 
reprezint` un real pericol. 

Dl. George Tec`u: Nu avem Poli\ie local`? To\i turi]tii dau m@ncare c@inilor 
vagabonzi. Este o foarte mare problem` aceasta, deoarece s-au [nmul\it [n ultima perioad`. 

Dl. Primar: O s` g`sim solu\ii pentru problema c@inilor vagabonzi. }tim c` reprezint` 
un real pericol, ]i vom [ncerca sa inform`m cet`\enii cu privire la acest lucru. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ce s-a [nt@mplat cu preluarea cinematografului? 
Dl. Secretar: S-au f`cut notific`ri, p@na [n prezent nu s-a semnat protocolul de predare-

primire. 
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 
 


