
 

   Proces verbal 

       Încheiat astăzi, 13 martie 2015, în ședința extraordinară  a Consiliului local al Orașului 
Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.188/12.03.2015. Sunt prezenți 11 consilieri locali 
din totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dna Ghimiș Valentina care și-a dat demisia din funcția 
de consilier local și dna consilier local Nicolăescu Sanda. Participă de drept dl Primar al 
orașului Vasile Sorin Vasilache, dl Secretar Nicolae Gorgan, dna consilier juridic Denisa 
Enache, dna Hogea Maria Irina-consilier juridic. 
        Dl Primar declară ședința deschisă și propune spre aprobare ordinea de zi în forma 
propusă: 
         1.Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Orașului Băile Olănești din data de 03 martie.2015 
        2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olănești  
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să 
aprobe  preţurile şi tarifele unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare-epurare, furnizate de către S.C. APAVIL S.A. pe întreaga arie de delegare, 
începând cu data de 01.01.2015.    
         3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile 
Olănești  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”,  să aprobe  cotizaţia aferentă anului 2015, în sumă de 7.500 lei/an. 
         4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale 
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015. 
        Ședința fiind legal constituită, dl Primar dă citire ordinii de zi și aduce la cunoștiința 
Consiliului Local că la începutul fiecărui an Primarul orașului are obligația să prezinte 
raportul cu privire la starea economică, socială și de mediu a localității Băile Olănești la 
sfâtșitul anului 2014, precum și raportul privind gestionarea patrimoniului din domeniul 
public și privat al orașului Băile Olănești pe anul 2014.    
        Ordinea de zi este votată  în  forma propusă de dl Primar, cu voturi pentru 11. 
         Se dă citire primului punct de pe ordinea și anume ,, Prezentare și aprobare proces 
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Băile Olănești din data de 03 
martie 2015”. 
         Dl consilier local Trașcă Flavius face precizarea că la pagina trei a procesului verbal era 
vorba despre un proiect de hotărâre, iar la pagina șase dl consilier local Păunescu Ion a spus 
că cetățenii de la blocuri vorbesc că s-au cheltuit banii pe alceva și de aceea nu se mai 
montează puntea din zonă. 
        Dna consilier juridic Hogea Irina face precizarea că se va modifica procesul verbal. 
        Nu mai sunt discuții cu privire la procesul verbal, iar dna președinte de ședință îl supune 
spre aprobare cu modificările aduse. 
         Punctul unu de pe ordinea de zi ,, Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Local al Orașului Băile Olănești din data de 03 martie 2015” este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume    
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  ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olănești  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să 
aprobe  preţurile şi tarifele unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare-epurare, furnizate de către S.C. APAVIL S.A. pe întreaga arie de delegare, 
începând cu data de 01.01.2015.   
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre face 
precizarea că acest proiect a fost întocmit în urma adresei  de la ADI ,, APA VÂLCEA” . 
         Dl consilier local Ghițulescu Marius îl întreabă pe dl Primar în ce stadiu sunt lucrările 
de la stația de epurare de la Valea Cheii? 
         Dl Primar spune că sunt la final cu lucrările. 
         Dl consilier Păunescu Ovidiu întrebă pe ce parte se va introduce rețeaua de apă pe str. 
principală? 
        Dl Viceprimar face mențiune că rețeaua de apă va fi introdusă în locul rețelei vechi. 
        Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
supune spre aprobare proiectul privind ,, Proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Orașului Băile Olănești  în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să aprobe  preţurile şi tarifele unice la 
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, furnizate de către S.C. 
APAVIL S.A. pe întreaga arie de delegare, începând cu data de 01.01.2015 proiectul de 
hotărâre  este aprobat cu voturi pentru 11. 
         Se dă citire punctului 3 de pe ordinea de zi și anume ,,Proiect de hotărâre privind 
mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olănești  în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să aprobe  cotizaţia 
aferentă anului 2015, în sumă de 7.500 lei/an.”. 
         Dl Primar face mențiunea că  suntem printre puținele localități care a beneficiat de pe 
urma acestei asociații și expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre. 
        Nemaifiind luări de cuvânt, dna  președinte de ședință Dima Mureanu Georgiana supune 
spre aprobare ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile 
Olănești  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
VÂLCEA”,  să aprobe  cotizaţia aferentă anului 2015, în sumă de 7.500 lei/an”, proiect 
care este aprobat cu voturi ,,pentru”=11 
         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume 
,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale 
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015”. 
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face 
precizarea că suma prevăzută în bugetul local pentrufinanțarea cheltuielilor de personal ale 
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015 nu s-a modificat, ci doar 
trimestrializarea s-a modificat. 
         Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, de aceea dna președinte de 
ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 
         Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale 
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015 este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
        Dl Primar dă citire Raportului cu privire la starea economică, socială și de mediu a 
orașului Băile Olănești și Raportului privind situația gestionării patrimoniului din domeniul 
public și privat al orașului și face precizare că preocuparea principală atât a dânsului în 
calitate de primar cât și a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei orașului Băile 
Olănești, a Consiliului Local a fost gospodărirea eficientă a orașului, a bugetului local și în 
primul rând bunăstarea cetățenilor orașului.  
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       Dl consilier local Păunescu Ion îl intrebă pe dl Primar cine plătește pentru panourile 
publicitare de pe stâlpi. 
      Dl Primar spune că se va informa înainte de a putea oferi un răspuns.  
       Dna consilier Braneci Niculina îi aduce la cunoștință dlui Primar că datorită faptului că 
în localitatea componentă Cheia sunt multe persoane vârstnice, nu se pot deplasa pentru a 
plăti impozitul, de aceea propune ca o dată pe lună să se deplaseze o persoană din cadrul 
primăriei să încaseze impozitele. 
         Dl Primar face mențiunea că va lua în considerare propunerea. 
         Dl consilier local Pahomnie C-tin întreabă de ce nu a fost prins în proiectul de 
reabilitare stradală și drumul care duce spre Dealul Cheii. 
         Dl Primar menționează că acel drum nu este prins în domeniul public sau privat al 
Orașului Băile Olănești, iar procedura de trecere a unui teren în domeniul public al Orașului 
Băile Olănești este foarte vastă deoarece trebuie să existe acte care să dovedească proveniența 
terenului. 
         Dna consilier Braneci îl întreabă pe dl Primar până unde se duce rețeaua de apă pe raza 
satului Cheia și face mențiune că în dreptul barajului acolo unde au fost tăiați copacii, s-a 
lasat foarte multă mizerie? 
        Dl Primar spune că se va duce până la ultima casă, deoarece sunt două proiecte de apă. 
        Dl consilier Păunescu Ion îi aduce la cunoștință dlui Primar  următoarele: 

- în dreptul familie Jugănaru din Cheia este o grămadă de bolovani care ies în partea 
carosabilă, 

- la locurile de joacă din Olănești Sat să se pună nisip și să se fixeze trambulinele, 
- pe strada Mura părinții nu mai pot să își ducă copii la școală deaorece rămân în nămol, 

dacă se poate duce niște macadam pentru a se realize o poteca de trecere, 
-  întreabă care este situația drumului de pe  Piciorul Porcului.  

        Dl Primar spune că a notat toate aspectele  precizate de dl consilier și va intervene 
 acolo unde se poate. 
        Dl consilier local Păunescu Ovidiu face precizare că puntea care abia a fost montată în 
Olănești Sat, trebuie fixată  deoarece la o ploaie mai mare o va lua râul. 
       Nemaifiind alte luări de cuvânt, dna  președinte de ședință Dima Mureanu Georgiana 
declară  ședința închisă. 
       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal 
 
  
   

 

 

 

  Președinte de ședință 
Dima Mureanu Georgiana                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                 jr.Nicolae Gorgan 
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