
  

 Proces verbal 

          Încheiat astăzi, 27 noiembrie 2015, în ședința ordinară a Consiliului local al 
Orașului Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.602/23.11.2015. Sunt prezenți 13 
consilieri locali din totalul de 13 în funcție. Participă de drept dl Primar al orașului Vasile 
Sorin Vasilache, invitați fiind dnul Laurentiu Popescu ]i dna consilier juridic  Enache 
Denisa, Hogea Maria Irina. 
 La ]edin\` sunt prezen\i ]i reprezentan\ii SC Urban, respectiv dl C[rjan Ion – 
director, dl. Popescu Cristian – director tehnic, dl. Diaconu Ion – ]ef sector. 
          Dl Primar declară ședința deschisă și dă citire ordinii de zi în forma propusă: 
       1.Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 30 octombrie 2015. 
       2. Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei extraordinare a Consiliului 
Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 6 noiembrie 2015 
       3. Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de [ndata a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 13 noiembrie 2015. 
       4. Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 18 noiembrie 2015. 
       5. Proiect de hot`r@re privind ajustare pre\uri salubrizare, [ncep@nd cu data de 
01.01.2016. 
       6. Proiect de hot`r@re privind rectificare buget local pe trim.IV ]i vir`ri de credite. 
       7. Aprobare decontare transport cadre didactice. 
       8. Aprobare modificare post, modificare organigram` ]i stat de func\ii. 
       9. Aprobarea planului de ocupare a func\iilor publice pe anul 2016. 
 De pe ordinea de zi se scoate punctul 4, ]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 18 
noiembrie 2015”, proces verbal care va fi aprobat [n ]edin\a urm`toare. 
 Dl. Primar solicita ad`ugarea pe ordinea de zi a proiectului de hot`r@re “Aprobare 
plat` cotiza\ie AOR pe anul 2015”. 
         Nemaifiind discuții cu privire la ordinea de zi , este supusă spre aprobare cu 
modific`rile propuse, și este votată cu voturi pentru 13. 
 Dl. Primar propune s` [nceap` ]edin\a cu punctul 5, respectiv “Proiect de hot`r@re 
privind ajustare pre\uri salubrizare, [ncep@nd cu data de 01.01.2016”, to\i consilierii 
sunt de acord. 
 Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
 Dl. Popescu Cristian – director tehnic SC Urban: Ultima ajustare a tarifelor de pre\ 
a fost [n iunie ]i iulie 2011. {n contract se specific` c` periodic se pot ajusta tarifele. 
Tin@nd cont de indicele de infla\ie din ultimii 4 ani jum`tate de aproximativ 48,5 % la 
menager, noi solicit`m cre]terea tarifelor cu 10 % pentru colectarea de]eurilor menajere 
]i cu 30% pentru m`turatul stradal, deoarece aceste tarife s-au redus [n anul 2010 [n urma 
ordonan\ei dat` de Guvernul BOC ]i a r`mas la acelasi nivel p@n` [n prezent. 
 Dl. consilier local P`unescu Ovidiu: {ntradevar a crescu infla\ia dar pe de alt` 
parte s-au modificat pre\ul carburan\ilor, care [m anul 2011 erau [n jurul sumei de 5,50 
lei/litru iar [n prezent sunt [n jur de 5 lei/litru.  
 Dl. Popescu Cristian – director tehnic SC Urban: Infla\ia un se regase]te numai [n 
pre\ul carburan\ilor. Din 2011 p@n` [n prezent s-au modificat o serie de taxe, impozite, 
salariul minim a crescu de la 600 lei la 1050 lei ]i va ajunge chiar la 1200 lei. {n cazul [n 
care \ara va [nregistra defla\ie, vom renegocia tarifele. 
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 Dl. consilier local P`unescu Ovidiu: Sunt persoane c`rora atunci c@nd au dorit s` 
fac` contracte la SC Urban li s-a spus c` un ave\i pubele. 
 Dl. Popescu Cristian – director tehnic SC Urban: {ntradev`r, un putem oferi pubele 
gratis pentru cei ce au contracte cu SC Urban, dar ca s` venim [n ajutorul cet`\enilor am 
hot`r@t s` le d`m [n rate celor care [ncheie contracte cu noi. 
 Dl. Consilier Paunescu Ovidiu: Ar trebui s` lua\i m`suri cu ma]ina care transport` 
gunoiul, deoarece atunci c@nd se deplaseaz`, din ea curge un lichid ur@t mirositor pe 
strad`. 
 Dl. Popescu Cristian – director tehnic SC Urban: Levigatul este o scurgere a 
gunoiului care apare datorit` uzurii chederelor de etan]are. Vom lua toate m`surile pentru 
a remedia aceste probleme. 
 Dl. consilier local Baicu Vasile: Odat` cu acest proiect de reabilitare a ora]ului, 
str`zile s-au [ngustat iar [n lunile de var` va trebui s` utiliza\i ma]ini mai mici. 
 Dl. Popescu Cristian – director tehnic SC Urban: Da, ne vom adapta [n func\ie de 
condi\iile existente. Conform legii 101 to\i ce\`]enii vor dori s` [ncheie contracte cu SC 
Urban deoarece pre\ul nostru este mai mic dec@t pre\ul stabilit de c`tre dumneavoastr` [n 
hot`r@rea de consiliu. 
 Dl. consilier local p`unescu Ioan: Sunt mul\umit de felul [n care []i fac treaba 
anhaja\ii SC Urban, ]i \in s` v` felicit domnule director pentru acest lucru. 
 Dl. Popescu Cristian – director tehnic SC Urban: V` mul\umim pentru aprecieri, 
vom lua toate demersurile necesare pentru ca activitatea noastr` s` fie una benefic` ]i de 
bun` calitate pentru ora]ul dumneavoastr` c@t ]i pentru locuitori ]i turi]ti. 
 Nemaifiind discu\ii pe marginea acestui proiect, se supune la vot “Proiect de 
hot`r@re privind ajustare pre\uri salubrizare, [ncep@nd cu data de 01.01.2016”, care cu 
voturi “pentru” = 12 ]i o ab\inere – dl. consilier local P`unescu Ovidiu, se aprob`. 
 Se trece la punctul unu de pe ordinea 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 30 
octombrie 2015”. 
    Nefiind sunt discuții cu privire la procesul verbal dl. președinte de ședință îl 
supune spre aprobare și este aprobat cu voturi pentru = 13. 

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi “Prezentare ]i aprobare proces verbal 
al ]edin\ei extraordinare a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 6 
noiembrie 2015”. 
    Nefiind sunt discuții cu privire la procesul verbal dl. președinte de ședință îl 
supune spre aprobare și este aprobat cu voturi pentru = 13. 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi “Prezentare ]i aprobare proces verbal 
al ]edin\ei de [ndata a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 13 
noiembrie 2015”. 
    Nefiind sunt discuții cu privire la procesul verbal dl. președinte de ședință îl 
supune spre aprobare și este aprobat cu voturi pentru = 13. 
  Se trece la punctul ]ase de pe ordinea de zi ”Proiect de hot`r@re privind 
rectificare buget local pe trim.IV ]i vir`ri de credite”. 
  Dl. Primar prezinta materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Dl. Primar: Ne-au ramas suma de 6100 lei texe licita\ii, sume prescrise. Ace]tia 
trebuie cuprin]i [n bugetul local, drept urmare, av@nd [n vedere c` este sfar]it de 
noiembrie v` propun ca ace]ti bani s` [i aloc`m pentru organizarea unui foc de artificii la 
[nceput de nou an 2016.  
  {n completare la ce ave\i dumneavoastr` la proiectul de hot`r@re v` prezind dou` 
solicit`ri, una cu privire la achizi\ionarea unui laptop ]i unui videoproiector pentru Liceul 
Justinian Marina [n suma de circa 2500 lei ]i una cu privire la achizi\ionarea unui 
calculator-server care s` deserveasc` Compartimentul Impozite ]i Taxe – circa 2500 lei. 
  Dna. consilier local Braneci Niculina: Propun achizi\ionarea unui reportofon 
pentru buna desf`]urare a ]edin\elor de Consiliu Local. 



  Dl. consilier local Ghi\ulescu Marius: Un reporton bun este undeva [n jurul sumei 
de 1500 lei. 
  Dl. Secretar: Bunurile pot fi achizi\ionate dac` un sunt restric\ii [n acest sens iar 
Compartimentul Contabilitate va modifica referatul privind rectificarea bugetului local cu 
includerea acestor achizi\ii [n capitolele corespunzatoare. 
  Dl. consilier local P`unescu Ovidiu: Cu privire la pachetele care se dau copiilor de 
sf@r]it de an, ar trebui s` lu`m oferte de la mai mul\i furnizori pentru a analiza solu\ia cea 
mai bun` ]i a oferii copiilor niste cadouri mai consistente. 
  Dl. Primar: Vom analiza ofertele mai multor produc`tori ]i vom opta pentru oferta 
care va aduce un pachet mai bogat pentru copii. 
  Nemaifiind alte obiec\iuni se supune spre aprobare ”Proiect de hot`r@re privind 
rectificare buget local pe trim.IV ]i vir`ri de credite” cu modific`rile men\ionate, ]i 
anume: cuprinderea [n bugetul local a sumei de 6000 lei pentru organizarea unui foc de 
artificii, a sumei de 2500 lei pentru achizi\ionarea unui laptop ]i a unui videoproiector, a 
umei de 2500 lei pentru achizi\ionarea unui calculator mai performant pentru a fii utilizat 
pe post de server la Compartimentul Impozite ]i Taxe ]i a sumei de 1500 lei pentru 
achizi\ionarea unui reportofon pentru buna desf`]urarea a ]edin\elor de Consiliu Local, 
care se aprob` cu voturi “pentru”=13. 
  Se trece la punctul ]apte de pe ordinea de zi “Aprobare decontare transport cadre 
didactice”. 
  Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Nefiind discu\ii pe marginea acestor materiale, se supune spre aprobare proiectul 
“Aprobare decontare transport cadre didactice”,  care cu voturi “pentru” = 13 se aprob`. 
  Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi “Aprobare modificare post, modificare 
organigram` ]i stat de func\ii”. 
  Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Dl. Primar: La cabinetul Primarului am avut 2 posturi, unul pe studii medii ]i unul 
pe studii superioare, prin acest proiect ambele vor fii pe studii medii. 
  Nefiind discu\ii pe marginea acestor materiale, se supune spre aprobare proiectul 
“Aprobare modificare post, modificare organigram` ]i stat de func\ii”,  care cu voturi 
“pentru” = 13 se aprob`. 
  Se trece la punctul nou` al ordinii de zi “Aprobarea planului de ocupare a 
func\iilor publice pe anul 2016”.  
  Dl. primar prezinta materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Dl. Secretar: Anulat, se aprob` planul de ocupare al func\iilor publice. Acest plan 
cuprinde num`rul de func\ionari publici structurat pe grade de salarizare. El se modific` 
[n func\ie de promovarea [n grad a func\ionarilor publici, promovare care se face [n urma 
unui examen, [n func\ie de vechimea [n func\ie ]i de prevederile legale. 
  Nefiind discu\ii pe marginea acestor materiale, se supune spre aprobare proiectul 
“Aprobarea planului de ocupare a func\iilor publice pe anul 2016”,  care cu voturi 
“pentru” = 13 se aprob`. 
  Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi “Aprobare plat` cotiza\ie AOR pe 
anul 2015”. 
  Dl. Primar prezinta materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Dl. Primar: Anual trebuie s` pl`tim o cotiza\ie Asocia\iei Ora]elor din Rom@nia, 
cotiza\ie care este 0,50 lei / locuitor. 
  Dl. Secretar: Trebuie s` cerem o adres` de la Statistic` din care s` rezulte numarul 
de locuitori ai ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
  Nemaifiind discu\ii pe baza acestor materiale, se supune spre aprobare proiectul 
“Aprobare plat` cotiza\ie AOR pe anul 2015”,  cu men\iunea c` plata cotiza\iei se va 
face dup` determinarea numarului de locuitori ai ora]ului de la Statistica, care cu voturi 
“pentru” se aprob`. 
 



  DIVERSE. 
  Dl. Primar d` citire adresei prin care se cere extinderea re\elei de gaz pe strada 
Intrarea Cire]ului din B`ile Ol`ne]ti, localitatea component` Ol`ne]ti. 
  Dl. Primar: Proiectul de aduc\iune a re\elei de gaze a cuprins majoritatea str`zilor 
din ora]ul B` ile Ol`ne]ti. Pe aceast` strad` nu a fost executat`. Lucrarea fiind pe 
domeniul public al ora]ului noi va trebui s` aloc`m bani pentru extinderea acesteia. 
Trebuie s` \inem cont de faptul c` mai sunt ]i alte str`zi pe care nu s-a realizat retea de 
gaze. 
  Consilierii locali: {n func\ie de venituri vom analiza toate necesit`\ile de extinderi 
de re\ele de gaze din ora]. 
  Dl. Primar d` citire cererii preotului Diaconu George care este paroh [n comuna 
P`u]e]ti M`gla]i ]i Biserica din Tisa, care solicit` o locuin\` social` [n blocul de locuin\e 
sociale. 
  Consilierii locali: Dosarul preotului Diaconu George va fi analizat, dar va viza un 
alt obiectiv de locuin\e sociale. 
  Dl. Secretar: Avem o cerere a ]colii care ne solicit` s` preciz`m dac` [n hot`r@rea 
cu privire la taxa de [nchiriere sal` de sport ]i taxa pentru after school sunt cuprinse ]i 
utilit`\ile. 
  Consilierii locali: Taxele pentru [nchirierea s`lii de spori c@t ]i taxa pentru 
func\ionarea after-school cuprind ]i utilit`\ile aferente. 
  Dna. consilier local Braneci Niculina: Ce m`suri s-au luat referitor la Strada Nou` 
din Cheia? 
  Dl. primar: Vom face o rigol` pe acea strada. Sper`m ca s`pt`m@na viitoare s` 
rezolv`m aceast` problem`. 
   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 
        C`praru Gheorghe Di\`                                                  
                                                                                                         SECRETAR,   
                                                                                                       jr.Nicolae Gorgan 
                                                                     


