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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 14 noiembrie 2014, în şedinţa exordinar` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 328/11.11.2014. Sunt prezen\i 11 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsesc doamna consilier local Nicolaescu Sanda si 
dl. viceprimar Popa Titel. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin – Primar, dl. Gorgan 
Nicolae - Secretar,  invitaţi fiind dl Laurentiu Popescu – inspector, dna Baicu Camelia – 
consilier superior, dna. Denisa Enache – consilier juridic, dl.ing.Tatu Viorel, dl. Barbu 
Gheorghe.  

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 31 octombrie 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea pre]edintelui de ]edin\`. 
3. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti. 
4. Proiect de hot`r@re privin aprobare indicatori SDI. 
5. Proiect de hotar@re privin aprobare indicatori tehnico economici-devize. 
6. Proiect de hotar@re privin rectificare buget local. 
Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 

ordinii de zi, 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 31 octombrie 
2014. 

Neiind obiecţiuni pe marginea procesului verbal al şedinţei, se supune la vot si este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea 
pre]edintelui de ]edin\`. 

Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius [l propune pe dl. Pahomnie Constantin care cu 
unanimitate de voturi, este ales pre]edinte de ]edin\` pentru lunile noiembrie, decembrie 2014 
si ianuarie 2015. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind completarea 
domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Nefiind obiecţiuni pe marginea proiectului de hot`r@re, se aprob` cu voturi „pentru”=11 

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Se trece la punctul patru al ordinii de zi Proiect de hot`r@re privin aprobare indicatori 

SDI. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea proiectului de hot`r@re, se aprob` cu voturi “pentru” = 

11, Proiect de hot`r@re privin aprobare indicatori SDI. 
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi, Proiect de hotar@re privin aprobare indicatori 

tehnico economici-devize. 
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Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Prin HG 933/2014 am primit 1911 mii lei pe obiective: 
1. Platform` strada Izlaz = 731 mii lei; 
2. Pasarel` Tudor Vladimirescu – Narciselor = 295 mii lei; 
3. Pasarel` blocuri 1 Decembrie = 156 mii lei; 
4. Platform` str`zi Mura, Glodeanu, Releu, Viezuianu, Plea]a, Aluni] = 581 mii lei; 
5. Terasament drum Comanca, Punct Neagoe Sorin = 148 lei. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: A fost prins` ]i alunecarea de teren de pe strada  

Forestierilor? 
Dl. Primar:Alunecarea de teren de pe strada Forestierilor este prins` de Drumurile  

Jude\ene. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea proiectului de hot`r@re, se aprob` cu voturi “pentru” = 

11, Proiect de hotar@re privin aprobare indicatori tehnico economici-devize. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, Proiect de hotar@re privin rectificare buget 

local. 
Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi, cu 

unanimitate de voturi se aprobă Proiect de hot`r@re privin rectificare buget local. 
 
 
DIVERSE. 
Dl. consilier local P`unescu Ovidiu: Este de apreciat implicarea domnului Primar pentru 

ob\inerea acestor fonduri de urgen\` pentru remedierea calamit`\ilor produse [n urma 
inunda\iilor din 29.07.2014. 

Dl. consilier local P`unescu Ioan: Trebuie s` reabilit`m iluminatul public [n localitatea 
component` Comanca, oamenii sunt speria\i de animalele s`lbatice. 

Dl. Primar: Vom lua leg`tura cu reprezentan\ii de la Renel. 
Dl. consilier local P`unescu Ioan: Este imposibil de circulat pe strada Carol Davilla. 

Trebuie ca constructorii s` cur`te acea strada ]i s` o remedieze pentru a se putea circula. Imi 
place foarte mult cum lucreaz` cei de la Erba]u. 

Dl. Primar: O sa [n]tiin\`m constructorii privind aceste aspecte. 
 Dl. consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui s` organiz`m ]i anul acesta [n Parcul 
Central un foc de artificii cum a fost anul trecut. 

Dl. consilier local P`unescu Ovidiu:Trebuie reabilitat si iluminatul public pe Aleea 
Izvoarelor. 

Dl. Primar: O sa refacem toat` re\eaua de iluminat public de pe Aleea Izvoarelor. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pe Aleea Trandafirilor sunt ma]ini parcate pe 

trotoare si turi]tii circula pe strad`. 
Dl Primar: O s` [n]tiin\`m Poli\ia privind acest aspect. 
Dl. consilier local Tra]c` Flavius: Ar trebui ca cei ce au t`iat strada pentru lucr`rile de 

ap`/canalizare s` o aduc` la forma ini\iala pentru a un mai fii at@ta noroi pe str`zi. Si str`zile s` 
fie sp`late mai des. 

Dl. Primar: Vom anun\a constructorii. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Pahomnie 

Constantin declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal 
 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 
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                Pahomnie Constantin    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                          Nicolae Gorgan 


