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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 31 iulie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 214 / 26.07.2013. Sunt prezen\i 11 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie, lipsesc d-nii. consilieri locali Popa Titel (aflat [n concediu de odihn`) si 
dna. Nicol`escu Sanda Lucia. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar, invita\i fiind dna. 
Enache Denisa - consilier juridic, dl. Tatu Viorel – inginer, dna. Baicu Camelia- consilier economic ]i 
dl. Popescu Laurentiu - inspector.  

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. Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 

din 11 iulie 2013. 
2. Proiect de hot`r@re privind "Modificarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a 

numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Băile Olăneşti şi a 
serviciilor din subordinea Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti". 

3. Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013. 
Având în vedere că dna.Nicolăescu Sanda Lucia, preşedinte de şedinţă, lipseşte, se propune 

alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru a conduce şedinţa din data de 31 iulie 2013, sens în 
care se va suplimenta ordinea de zi cu un nou proiect de hotărâre care va deveni punctul 1 al ordinii 
de zi. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea ordinii de 
zi care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi respectiv "Alegerea preşedintelui de şedinţă". 
Se propune ca dna. Consilier local Balaban Rodica să conducă lucrările şedinţei din data de 31 

iulie 2013. Cu voturi "pentru" = 11 este aleas` dna. Consilier local Balaban Rodica preşedinte de 
şedinţă. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zii respectiv ”Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 11 iulie 2013”. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 11, procesul 
verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din 11 iulie 2013. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zii respectiv ”Proiect de hot`r@re privind "Modificarea 
structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate 
al Primarului oraşului Băile Olăneşti şi a serviciilor din subordinea Consiliului Local al oraşului 
Băile Olăneşti". 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre 
Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 11, ” Proiect 

de hot`r@re privind "Modificarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a numărului de 
personal din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Băile Olăneşti şi a serviciilor din 
subordinea Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti". 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi "Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local 
pe trim. III anul 2013”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui ca acolo unde se fac amenaj`ri de str`zi s` se 

prevad` ]i travers`ri care s` preia apele din ploi ]i viiturile 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune la vot " 

Proiect de hot`r@re privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 2013” care, cu voturi 
“pentru” = 11,  se aprob`. 
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DIVERSE. 
Dl. Consilier local Baicu Vasile: Ar trebui s` g`sim o modalitate de a achizi\iona un sistem 

pentru udarea spa\iilor verzi din parcul central. 
Dl. Primar: S-a recep\ionat C`minul Cultural de la Cheia, iar [n s@mb`ta trecut` a ]i avut loc un 

eveniment acolo. Vrem sa facem gardul si poarta de la intrare, dar s` ]i turn`m o platform` betonat` [n 
curtea caminului, pentru a suplimenta sala [n cazul unei nun\i, cel pu\in pe timpul verii. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Balaban Rodica 
declar` sedin\a închis`.   

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                Balaban Rodica 

                                                                                           SECRETAR, 

                                                                                         Nicolae Gorgan 
 
 


