
 
   PROCES VERBAL 

 
                {ncheiat  ast`zi 29 ianuarie 2015, [n ]edin\a ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr.43/23.01.2015. Sunt prezen\i 12 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipse]te dna consilier Nicol`escu Sanda. Particip` de drept dl. Primar Vasilache 
Vasile Sorin si dl.Secretar Gorgan Nicolae, invita\i fiind,  dna.Denisa Enache- consilier juridic, dna 
Hogea Maria Irina-consilier juridic. 
            }edin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desf`]oare lucr`rile [n bune condi\ii. 
             {n conformitate cu prevederile Legii  administra\iei publice locale nr.215/2001cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare ordinea de zi cu urm`toarele proiecte: 
          1.Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti din data de 19.12.2014. 
          2.Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti din data de  9 ianuarie 2015. 
          3.Proiect de hot`r@re privind aprobarea Planului de ocupare a func\iilor publice pe anul 
2015. 
           4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ac\iuni sau de lucr`ri de interes local [n 
vederea repartiz`rii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajotor social din ora]ul B`ile ol`ne]ti 
pentru anul 2015. 
            5. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei ]i statului 
de func\ii din Aparatul de Specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]I serviciilor din 
subordinea consiliului local. 
            6.Proiect de hot`r@re privind modificarea art.4 din HCL nr.26/16.11.2012 privind 
aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor  sociale destinate persoanelor care se 
încadrează în prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
            7.Raport privind activitatea asisten\ilor personali desf`]urat` [n semestrul II 2014. 
          Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate pe ordinea de zi , se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi, care cu voturi  “pentru”= 12, se aprob`. 
          Se trece la punctul unu al ordinii de zi “.Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei 
ordinare a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 19.12.2014. 
          Dna consilier local Dima Mureanu Georgiana face precizarea c` la ultimul punct de pe ordinea de 
zi este o gre]eal` de scriere ]i anume la cotiza\ia annual` trebuia scris 6000 lei . 
         Nemaifiind alte discu\ii privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune spre aprobare si 
este votat cu voturi “pentru”=12. 
        Dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin d` citire urm`torului punct de pe ordinea de zi ]i anume:” 
Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti din data de  9 ianuarie 2015. 
         Nemaifiind discu\ii privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune spre aprobare [n forma 
propus` si este votat cu voturi “pentru”=12. 
        Dl pre]edinte de ]edin\` prezint` punctu trei de pe ordinea de zi anume “Proiect de hot`r@re 
privind aprobarea Planului de ocupare a func\iilor publice pe anul 2015. 
         Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza [ntocmirii acestui proiect de hot`r@re. 
          Dl consilier local P`unescu Ion [ntreab` ce se [nt@mpl` cu salariile angaja\iilor, deoarece a auzit 
discu\ii [n r@ndul angaja\iilor prim`riei. 
        Dl Secretar Gorgan Nicolae face precizarea c` [n baza HG NR.1091/2014 a fost m`rit salariul minim 
brut pe \ar` la re i se adaug` sporurile aferente ]i de aceea celor c`rora salariul de [ncadrare plus sporurile 
era mai mic dec@t salariul minim brut, li s-a modificat salariul la care s-au ad`ugat sporurile.  
          Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui proiect de hot`r@re, se supune la vot ]i este aprobat 
cu voturi “pentru”=12. 
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         Se d` citire citire punctului patru de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului de ac\iuni sau de lucr`ri de interes local [n vederea repartiz`rii orelor de munc` pentru 
beneficiarii de ajotor social din ora]ul B`ile ol`ne]ti pentru anul 2015. 
         Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i face precizarea c` 
datorit` faptului c` s-a m`rit salariul minim brut pe \ar` s-a modificat ]i cuantumul unei ore de lucru 
pentru cei cu ajutor social. 
         Dl consilier P`unescu Ion face propunerea ca fiecare beneficiar de ajutor social s` []i desf`]oare 
activit`atea pe raza localit`\ii unde []i are domiciliul. 
        Dl Primar Vasilache Vasile Sorin face precizarea c` beneficiarii de ajutor social []i desf`]oar` 
activitatea acolo unde locuie]te. 
        Dna consilier Dima solicit` ca ace]ti lucr`tori s` fie trimi]i s` ajute ]i ]colile, [n special [n sezonul 
rece c@nd sunt aduse lemne. 
         Dl consilier P`unescu Ovidiu spune c` datorit` [ntreruperilor foarte dese de curent electric, centrala 
de la ]coala din Ol`ne]ti Sat se va defecta, dac` nu se va interveni. 
         Dl Primar face men\iunea c` pentru a se putea cump`ra un generator sau o surs` de curent, un 
reprezentant al ]colii trebuie s` fac` un referat de necesitate [n acest sens ]i ulterior se va achizi\iona. 
         Dl consilier P`unescu Ion face precizarea c` ar trebui s` se fac` o peti\ie general` semnat` de to\i 
locuitorii ]i [naintat` CEZ-ului, deoarece datorit` [ntreruperilor forte dese de current electric au fost 
familii c`rora li s-a defectat aparatura electric`. 
         Dl Primar men\ioneaz` c` s-a [naintat o aders` c`tre cei de la CEZ prin care li s-au adus la 
cuno]tiin\` c`  [ntreruperile  dese de curent electric au produs pagude [n gospod`rile cet`\enilor.     
       Nu mai sunt alte discu\ii cu privire la acest proiect se supune la vot de c`tre dl pre]edinte de ]edin\`. 
        Dl  pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin d` citire  punctului nr.5 de pe ordinea de zi ]i anume” 
Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei ]i statului de func\ii 
din Aparatul de Specialitate al Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i serviciilor din subordinea 
consiliului local” ]i nefiind discu\ii pe marginea acestui proiect este supus votului Consiliului Local. 
      Acest proiect este aprobat cu voturi”pentru”=12. 
      Dl Pahomnie C-tin supune spre dezbatere “ Proiect de hot`r@re privind modificarea art.4 din HCL 
nr.26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor  sociale destinate 
persoanelor care se încadrează în prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari” 
      Dl consilier Tra]c` Flavius face precizarea c` la art. 2 din hot`r@re sunt 15 membrii iar [n referat sunt 
17. 
     Dna Braneci Niculina men\ioneaz` c` dore]te s` se retrag` din aceast` comisie deoarece una din 
angajatele d@nsei a depus dosar pentru acordare de locuin\`. 
      Dl consilier P`unescu Ion face precizare` c` nu este de accord cu cererea dnei Braneci, deoarece ]i 
d@nsul a depus o cerere de rertagere ]i nu i s-a aprobat , de aceea nu i se pare corect ca cererea dnei s` fie 
aprobat`. 
     Dna consilier Braneci o propune ca membru [n comisie [n locul d@nsei pe dna consilier Dima, 
propunere care este aprobat` cu 11 voturi pentru,dl consiler Punescu Ion fiind [mpotriv`,  iar dna consilier 
Ghimi] Valentina int` in comisie  datorit` decesului dlui consiler Sanda Nicolae. 
     Dna Balaban Rodica spune c` ar trebui analizate numai dosarele care sunt complete, iar la celelalete s` 
se fac` notific`ri de respingere. 
     Dl Primar face precizare` c` o persoan` se poate retrage din comisie numai [n baza unor motive 
temeinice, incompatibilitate, boal`, etc. 
      Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui proiect de ho`r@re, dl pre]edinte de ]edin\` [l supune la 
vot ]i este aprobat [n unanimitate. 
      Se d` citire ultimului punct de pe ordinea de zi ]i anume  “Raport privind activitatea asisten\ilor 
personali desf`]urat` [n semestrul II 2014”. 
     Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re.  
      Dl Pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin supune la vot proiectul  [n forma prosus`, care este votat cu 
voturi “pentru”=12. 
      Nemaifiind alte materiale propuse pe ordinea de zi dl Primar le d` cuv@ntul consilierilor locali. 
      Dna consilier local Ghimi] Valentina [ntreab` dac` toate apartamentele care au fost repartizate sunt  ]i 
locuite. 



       Dl Primar spune c` din inform`rile care le are de la administratorul blocului, sunt neocupate dou` 
apartamente unul repartizat dni Corduneanu ]i cel`lalt dnei Gheorghe Melania ]i urmeaz` s` li se fac` 
notificarea celor dou`, urmat` de ac\iunea de evacuare. 
        Dl consilier P`unescu Ovidiu [ntreab` dac` s-a [ncheiat recep\ia la blocul social deoarece lispesc 
m@nere la u]i ]i la geamuri. 
       Dl Primar  face precizarea c` procesul verbal de recep\ie nu a fost semnat ]i de aceea firmei care a 
executat lucr`rile acolo i se va re\ine o parte din garan\ie. 
       Dna consilier Balaban Rodica aduce la cuno]tiin\a dlui primar c` la dispensar exist` probleme la 
canalizare. 
      Dl Primar face precizarea c` se vor lua m`suri. 
      Dl consilier Ghi\ulescu Marius [ntreb` dac` se ]tie ceva de alimentele pentru persoanele cu venituri 
foarte mici. 
      Dl Primar spune c` deocamdat` nu se ]tie nimic, deoarece acum sunt distrubuite aceste alimente de la 
Prefectur` ]i nu am primit nici o adres` [n acest sens. 
     Av@nd [n vedere c` au expirat cele trei luni [n care dl Pahomnie A fost pre]edinte de ]edin\`, dl 
Secretar propane ca pentru urm`toare period` de trei luni un alt pre]edinte de ]edin\`. 
     Dl consilier P`unescu propune pe dna consilier Ghimi] Valentina, propunere care este aprobat` cu 
unanimitate de voturi. 
     Dl consilier P`unescu Ion face precizarea c` pe str. Carol Davila ]i pe str. B`ilor sunt probleme cu 
iluminatul public, iar pe str. Par@ngului  re\eaua de ap` ]i canal nu ajunge p@na la familia Iv`nescu. 
      Dl Primar spune c` va ajunge re\eau ]i acolo dar datorit` diferen\ei de nivel care este [n aceea zon`, 
trebuiesc facute mai multe investi\\ pentru a se putea duce re\eaua p@na acolo. 
      Dl P`unescu Ion [ntreb` ce s-a [nt@mplat cu iluminatul public la Comanca? 
     Dl Primar Vasilache Vasile Sorin men\ioneaz` c` a fost [ntocmit` documenta\ia necesar` ]i afost 
trimis` la CEZ. 
      Dna consilier Braneci Niculina face precizare c` nu se mai ]tie nimic [n leg`tur` cu cei de RDS. 
      Dl Primar spune cei de la RDS au depuns ni[te acte, dar nu cele necesare eliber`rii certificatului de 
urbanism, de aceea li s-a pus [n vedere s` depun` actele necesrae. 
     Dna Braneci  [ntreab` p@n` unde se duce re\eaua de apa` ]i canal [n localitatea component` Cheia? 
      Dl Primar men\ioneaz` c` chiar dac` prin proiectul care se deruleaz` [n present nu vor fi bran]ate 
toate gospod`rile, prin proiectul de conectare de 100%, toate gospod`rile vor fi bran]ate. 
       Dl consilier P`unescu Ovidiu [ntreb` p@n` unde se duce re\eaua de ap` ]i canal pe str. Valea de Case 
]i pe str. Viezuianu se trag lemne cu ATV-ul? 
      Dl Primar spune c` este un caz similar cu cel dat de dna Braneci ]i pentru care a explicat deja, iar 
pentru cealalt` problem` se vor lua m`suri. 
       Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie Ctin declar` ]edin\a [nchis`. 
       Drept pentru care am [ncheiat prezentul proces verbal. 
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