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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 29 septembrie 2016, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 277 / 20.09.2016. Sunt 
prezen\i 13 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache 
Vasile Sorin - Primar, dna. Denisa Enache – 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.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului 
local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 25 august 2014. 

   2. Proiect de hotar@re privind “Alegerea pre]edintelui de ]edin\`”.  
   3.Proiect de hotar@re privind “Aprobarea decont`rii cheluielilor pentru naveta 

cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian 
Marina, aferente lunii august 2016” 

    4.Proiect de hotărâre privind “Revocarea Hot`r@rii Consiliului Local nr. 22/2016 
privind Transformarea postului de poli\ist local cl. III grad profesional superior [n 
inspector cl.I, grad profesional asistent din cadrul Poli\iei Locale a ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti”. 

 5. Proiect de hot`r@re privind “Aprobarea planului de ocupare a func\iilor publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti pentru anul 
2017”. 

   6. Proiect de hotar@re privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2016. 
 7. Proiect de hot`r@re privind transformarea postului vacant de poli\ist local cl.III, 

grad profesional superior [n poli\ist local cl.I, grad profesional asistent din cadrul Poli\iei 
locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zii cu proiectul de hot`r@re privind 
“Aprobarea dem`r`rii procedurii de [nchidere pentru SC Ol`ne]ti Serv SRL”. 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi suplimentat`, 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 25 august 
2016”. 

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 25 august 2016. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Proiect de hotar@re privind alegere pre]edinte 
de ]edin\`". 

Dl. Consilier local C[rje Ion [l propune pe dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius, 
propunere aprobat` [n unanimitate. 
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Se trece la punctul trei al ordinii de zi Proiect de hotar@re privind “Aprobarea 
decont`rii cheluielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din 
cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii august 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@re privind “Aprobarea decont`rii cheluielilor pentru 
naveta cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic 
Justinian Marina, aferente lunii august 2016”, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind “Revocarea 
Hot`r@rii Consiliului Local nr. 22/2016 privind Transformarea postului de poli\ist local 
cl. III grad profesional superior [n inspector cl.I, grad profesional asistent din cadrul 
Poli\iei Locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: ANFP ne-a comunicat faptul c` a fost [nscris eronat inspector clasa 1, grad 

profesional asistent [n loc de poli\ist local clasa 1, grad profesional asistent. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Proiect de hotărâre privind “Revocarea Hot`r@rii Consiliului Local nr. 
22/2016 privind Transformarea postului de poli\ist local cl. III grad profesional superior 
[n inspector cl.I, grad profesional asistent din cadrul Poli\iei Locale a ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti”,  care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re privind “Aprobarea 
planului de ocupare a func\iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti pentru anul 2017”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Anual Prim`ria solicita AHFP avizul privind planul de ocupare a func\iilor publice. 

Am primit avizul favorabil pentru anul 2017 prin adresa nr. 42996. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot Proiect de hot`r@re privind “Aprobarea planului de ocupare a func\iilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti pentru 
anul 2017”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zii “Proiect de hotar@re privind rectificarea 
bugetului local pe trimestrul III 2016”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: se majoreaz` bugetul local cu suma de 84390 lei pe care vrem s` [i folosim 

pentru achizitionarea unei camionete basculabile 4x4 – 40000 lei, m`sur`tori topo canal 
scurgere strada Molidului – 15000 lei, protec\ia muncii – 4000 lei. 

Dl. Primar: Va trebui s` [ncheiem un contract cu o firm` pentru servicii de mentenan\` 
la iluminatul public. Drept urmare propun alocarea sumei de 30000 pentru aceste servicii. 

Totodat`, urmare adresei Liceului Justiniam Marina trebuie s` supliment`m bugetul cu 
7000 lei pentru decontarea navetei profesorilor pentru lunile octombrie ]i noiembrie. 

Nemaifiind alte discu\ii pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de ]edin\` 
supune la vot “Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 
016” cu modific`rile men\ionare, respectiv alocarea sumei de 30000 lei pentru servicii 
mentenan\` iluminat public ]i 7000 lei pentru decontarea navetei profesorilor pentru 
lunila octombrie ]i noiembrie, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`.  

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zii Proiect de hot`r@re privind transformarea 
postului vacant de poli\ist local cl.III, grad profesional superior [n poli\ist local cl.I, grad 
profesional asistent din cadrul Poli\iei locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

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 transformarea postului vacant de poli\ist local 
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cl.III, grad profesional superior [n poli\ist local cl.I, grad profesional asistent din cadrul 
Poli\iei locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul opt al ordinii de zii “Aprobarea demar`rii procedurii de inchidere 
pentru SC Ol`ne]ti Serv SRL”. 

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 “Aprobarea demar`rii procedurii de inchidere pentru SC Ol`ne]ti Serv 
SRL”,  care, cu voturi “pentru” = 9, “ab\ineri” = 4, respectiv domnii consilieri locali 
P`unescu Ioan, P`unescu Ovidiu, Tra]c` Flavius ]i Nica Nicoleta, se aprob`. 

 
DIVERSE. 
 
 Se prezint` adresa Liceului Tehnologic Justinian Marina nr. 224 / 14.09.2016 

[nregistrat` sub nr. 9137 / 14.09.2016, prin care se solicit` desemnarea a doi reprezentan\i ai 
autorit`\ii locale pentru concursul privind ocuparea func\iilor de director ]i director adjunct 
la Liceul Tehnologic Justinian Marina. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan [i propune pe domnul consilier  C[rje Ion ]i domnul 
viceprimar Tomescu Marian Ilie, propunere aprobat` [n unanimitate. 

Se prezint` adresa Liceului Tehnologic Justinian Marina prin care se solicit` 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local care sa fac` parte din Comisia de Evaluare ]i 
Asigurare a Calit`\ii Liceului Tehnologic Justinian Marina [n anul ]colar 2016-2017. 

Dl. P`unescu Ovidiu o propune pe doamna consilier Piroteala Olimpia Daniela, 
propunere aprobata [n unanimitate. 

Se prezinta solicitarea nr. 154 / 05.09.2016 prin care Ob]tea Mo]nenilor Ol`ne]ti 
solicit` diminuarea coeficientului de impozitare pentru terenurile cu vegeta\ie forestier`. 

Dl. Primar: Von analiza aceast` solicitare [n ]edin\a privind stabilirea impozitelor ]i 
taxelor locale pentru anul 2017. 

Dl. Consilier local C[rje Ion: Ar trebui s` facem o contraadres` Ob]tei Mo]nenilor 
Ol`ne]ti privind deteliorarea drumurilor datorit` trasportului masei lemnoase. 

Se prezint` solicitarea Parohiei B`ile Ol`ne]ti prin care se cere sprijin financiar 
100000 lei pentru achizi\ionarea unui teren [n suprafa\` de 720 mp pentru extinderea 
cimitirului din ora]ul B`ile Ol`ne]ti. 

Dl. Primar: Va trebui s` avem un raport de evaluare a unui expert. Ulterior expertizei 
vom analiza posibilitatea de a sprijini parohia cu privire la achizitionarea acestui teren. 

Dl. Consilier local Gheorghe Di\`: Ce s-a [ntamplat cu propunerea [nfiin\`rii unei sta\ii 
de salvare sau de permanen\`? 

Dl. Primar: Am facut solicit`ri pentru asigurarea acestui serviciu de permanen\` iar 
raspunsul a fost indrumativ c`tre Ministerul S`n`t`\ii. Vom face toate demersurile pentru 
crearea acestui serviciu. 

Dna. Consilier local Ispas Claudia: Poate ne sprijin` Consiliul Jude\ean [n acest sens. 
Dl. Consilier local Gheorghe Di\`: Pe strada Mura asfaltul a [nceput s` se detelioreze 

datorit` lucr`rilor si ma]inilor mari care circul` pe acolo. 
Dl. Primar: Dup` finalizarea lucr`rilor se va reface asfaltul, plus c` a fost turnat doar 

primul strat, mai urmeaz` a se turna al doilea strat dupa racordarea tuturor familiilor la 
sistemele de ap` ]i canalizare. 

Dna. Consilier local Ispas Claudia: La cimitirul din Olane]ti sat, de pe strata V@lcele 
nu s-a finalizat gardul. Arata foarte ur@t. 

Dl. Primar: Vom face solicitare c`tre Parohie cu privire la acest lucru. 
Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Terenul de sport din Pia\a Central` s-a deteliorat 

foarte rau ca urmare a depozit`rii materialelor acolo. 
Dl. Primar: Acolo a fost organizare de ]antier, c@nd se vor finaliza lucr`rile se va 

reface. 
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Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Ce demersuri s-au f`cut cu privire la h`r\ile turistice 
pentru sta\iune ]i indicatoarele pentru str`zi ]i numere la imobile? 

Dl. Primar: A\i ini\iat acest proiect, urmeaz` s` stabilim detaliile cu o firma 
specializat`. {n ceea ce prive]te montarea indicatoarelor cu denumirea str`zilor ]i 
numerotarea imobilelor, am cerut o oferta de la o firm` de specialitate ]i le vom realiza. 

Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Au fost probleme cu conducta de ap` veche de pe 
strada Forestierilor, s-a spart ]i a fost nevoie s` se taie asfaltul cel nou pentru a se remedia 
aceste probleme. De ce nu se d` conducta cea noua [n folosin\`? 

Dl. Primar: Momentan Apavil-ul nu a preluat instala\iile de ap` ]i canalizare pentru 
strada Forestierilor. 

Dl. Consilier local C[rje Ion: Comisia Juridic` v` aduce la cuno]tin\` probleme din 
Ol`ne]ti sat de la ]coal`, ]i anume acel grup de copii care deranjeaz` ordinea public` ]i 
locatarii din vecin`tatea ]colii. Ce face Poli\ia Locala? De ce nu intervine? 

Dl. Primar: Poli\ia a fost acolo. Au fost identifica\i tinerii care creeaz` aceste 
probleme. 

Dl. Consilier local C[rje Ion: Dl Viceprimar, au [nceput lucr`rile privind apa ]i 
canalizarea pe strada Prislop. De ce nu s-au [nceput aceste lucr`ri din zonele populate? 

Dl. Viceprimar: Decizia lucr`rilor din acea zon` apar\in firmei constructoare. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Rigola de pe strada principal` arat` foarte ur@t. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: La locul de joac` din Cheia, sunt probleme la 

un leag`n, s-a spart un rulment. 
Dl. Primar: Vom remedia aceast` problem`. 
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 
 


