
  

 Proces verbal 

          Încheiat astăzi, 11 decembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului local al 
Orașului Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr692/09.12.2015 Sunt prezenți 13 
consilieri locali din totalul de 13 în funcție. Participă de drept dl Primar al orașului Vasile 
Sorin Vasilache, invitați fiind  dna consilier juridic  Enache Denisa, Hogea Maria Irina. 
        La sedinta mai participa dna Barbu Nicoleta, cetatean al orasului Baile Olanesti. 
 Dl Primar declară ședința deschisă și dă citire ordinii de zi si propune suplimentarea 
ordinii de zi cu procesul verbal din data de 18.11.2015, iar ordinea de zi va avea 
urmatoarea forma: 
         1.Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de îndată a Consiliului Local 
al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 18 noiembrie 2015. 
      2.Proiect de hot`r@re priviond aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 
2016 -2017. 
     3. Proiect de hot`r@re privind rectificare bugetului local pe trim.IV 2015 
   Nemaifiind discuții cu privire la ordinea de zi , este supusă spre aprobare cu 
modific`rea propusa, și este votată cu voturi pentru 13. 
         Dl presedinte de sedinta supune aprobarii primul punct de pe ordinea de zi si 
anume ,, Proces verbal al sedintei de îndată a Consiliul Local din data de 18.11.2015. 
        Dl consilier Baicu George face precizarea ca la sedinta din data de 18.11.2015 au 
lipsit 4 consilieri locali, a lipsit si dl consilier local Noaje Alexandru. 
       Nu mai sunt alte discutii pe marginea acestui punct, de aceea dl presedinte de 
sedinta il supune aprobarii cu modificarea adusa de dl Baicu si este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
         Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi si anume ,, Proiect de hot`r@re 
privind aprobarea re\elei ]colare pentru anul ]colar 2016 -2017.” 
         Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
 Nefiind discu\ii pe marginea acestui proiect, se supune la vot “Proiect de hot`r@re 
privind aprobarea re\elei ;colare pentru anul ;colar 2016-2017”, care cu voturi “pentru” 
= 13 se aprob`. 
 Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ”Proiect de hot`r@re privind rectificare 
buget local pe trim.IV 2015 ”. 
  Dl. Primar prezinta materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Nefiind discu\ii pe marginea acestui material, se supune spre aprobare “Proiect de 
hot`r@re privind rectificare bugetului local pe trim.IV 2015 care cu voturi “pentru” 
= 12 si o abtinere, dl consilier local Baicu Georgel s-a abtinut, se aprob`. 
       Nu mai sunt discutii pe marginea proiectelor propuse pe ordinea de zi,de aceea dl 
Primar le da cuvantul domnilor consilieri. 
      Dl consilier local Pahomnie face precizarea ca teava de apa care se duce la Caminul 
Cultural Cheia un este montata bine deoarece iese apa la suprafata pamantului. 
     Dl Primar spune ca se deplasa o comisie in teren pentru a verifica care este 
problema si le aduce la cunostiinta consilierilor locali ca in data de 15.12.2015 va avea 
loc receptia finala la Proiectul reabilitarea infrastructurii stardale si i-ar face placere daca 
ar participa si domni cnsilieri. 
 Dl. Consilier local Trasca intreab` dac` la bran]amentele noi se va sparge strada. 
 Dl. Primar: Da, dar se va face o proceder` privind bran;amentele noi ]i readucerea 
str`zii la starea ini\ial`. 
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      Dl consilier local Paunescu Ioan spune ca in data de 15.12.2015 la ora 9 se va 
intrerupe curentul electric pe strada Epuresti deoarece se va taia salcia din aceea zona 
care pune in pericol cablurile de electricitate. 
       Dna Barbu Nicoleta ii aduce la cunostiinta dlui Primar al orasului Baile Olanesti, ca 
a fost facute mai multe sesizari cu privire la proiectu reabilitarii infrastructurii stardale, la 
care un a primit nici un raspuns. 
      Dl Primar face precizarea ca se interesa cine a luat acele sesizari si de ce un s-a 
formulat raspuns. 
     Dl consilier local Capraru spune ca pe strada Dr.Olanescu s-a lasat terasamentul, 
daca se mai poate pune ceva, iar str, Mura cand se va asfalta? 
     Dl Primar face mentiunea ca pe strada Dr. Olanescu se va interveni, iar str. Mura va 
fi asfaltata imediat ce vor termina cei de la APAVIL bransarile catre populatie. 
     Dl consilier local Capraru spune ca pe str. R@ului a fost depozitata o cantitate mare 
de pamant. 
     Dl Vice primar spune ca va interveni ca sa fie luat pamantul de acolo. 
     Dl consilier local Ghitulescu Marius face mentiunea ca podetul care duce la sonde 
este rupt de mult timp si nimeni nu l-a reparat si ar trebui montata o rigola care sa un mai 
permita apei care vine de la sonde sa ajunga in strada principala,    
     Dl consilier Ghitulescu mai spune ca daca tot au limitat contructorii strazilor 
tonajul de circulare pe aceste, ar trebui intocmit un proiect de hotarare in acest sens. 
     Dl consilier local Baicu Georgel spune ca indicatoarele nu sunt móntate bine. 
     Dl Primar al orasului Baile Olanesti, face precizarea ca a avut discutii si cu 
reprezentantii Politiei si se va intocmi un proiect de hatarare cu privire la circulatia pe 
strazi si la fluidizarea traficului. 
     Dna consilier local Dima Mureanu Georgiana intreba ca daca mai poate fi prelungit 
gardul de la cimitirul din piatr` din Baile Olanesti. 
     Dl Primar spune ca dna Directoare de la Liceul Tehnologic a dat gardul, dar daca 
mai este gard sigur se va continua. 
    Dl consilier local Trasca Flavius face mentiune ca pe strada T. Vladimirescu ar 
trebui móntate ghivece de flori pe stalpi pentru a se va l`rgi trotuarul. 
     Dl consilier local Paunescu Ion intreba daca teava de apa si canalizare care 
deserveste familia Floarea Lazar si celelate familia cares tau pe strada cu acesta familia, 
va fi schimbata? 
    Dl Primar spune ca vor fi sschimbate toate tevile vechi. 
    Dl consilier Trasca Flavius face mentiunea ca trebuie schimbat parchetul din scoala 
din Olanesti Sat, iar interiorul Primariei  trebuie reamenajat. 
    Dl Primar spune ca se va interveni. 
    Dl consilier Paunescu Ovidiu intreba daca  au fost achizitiaonate laptopul, 
videoproiectorul si reportofonul? 
     Dl Primar spune ca inca un au fost achizitionate. 
     Dl consilier Paunescu Ovidiu intreba daca lucrarile de modernizare incepute in 
Parcul central vor fi terminate anul acesta? 
    Dl Primar spune ca lucrarile din parc vorr fi finalizate pana la sfarsitul anului. 
  Nemaifiind discuții pe marginea materialelor prezentate, dl Primar declară ședința 
închisă. 
       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
 
         Președinte de ședință 
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