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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 29 august 2014, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 223/2014. Sunt prezen\i 10 consilieri locali 
din totalul de 12 [n func\ie, lipsă fiind dna.consilier local Nicolaescu Sanda si dna. consilier 
local Braneci Niculina. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar,  invitaţi fiind dl. 
Popescu Lauren\iu – inspector, dna Baicu Camelia – consilier superior, dna. Denisa Enache – 
consilier juridic.  

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
Dl. Primar prezint` faptul c` s-a terminat contesta\ia la proiectul de extindere a retelei 

de ap` si canalizare si ca organizarea de santier pentru realizarea acestui proiect este la serele 
Prim`riei, precum ]i faptul ca se va asfalta DN 64 de la P`u]e]ti p@n` la B`ile Ol`ne]ti. 

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  iulie 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind “Validare mandat consilier local”. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 iunie 2014. 
4. Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului local pe trimestrul III   anul 

2014”. 
Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu proiectul de hot`r@re privind 

alegerea pre]edintelui de ]edin\` pentru lunile august, septembrie si octombrie. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu solicit` prezentarea adresei formulate de 

Pensiunea Seven cu privire la inunda\iile din 29.07.2014  la „Diverse”.  
Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 

ordinii de zi modificat`, care, cu voturi “pentru” = 10, se aprob`. 
Se trece la punctul unu al ordinii de zi Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data 

de 31 iulie 2014 c@t ]i a celui din data 17 iulie 2014. 
Nefiind discutii pe marginea lor, se aproba procesele verbale pentru ]edin\ele 

Consiliului Local din 17 si 31 iulie 2014 cu unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi, ”Alegere pre]edinte de ]edin\` pentru lunile 

august, septembrie si octombrie”. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu [l propune pe dl. Noaje Alexandru Petre care cu 

unanimitate de voturi, este ales pre]edinte de ]edin\` pentru lunile august, septembrie si 
octombrie 2014. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, ” Proiect de hotărâre privind “Validare mandat 
consilier local”. 

Se valideaz` dra. Mureanu Georgiana Maria [n func\ia de consilier local al Partidului 
Conservator cu drept de vot la proiectele de hot`t@re r`mase pe ordinea de zi. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
executiei bugetare la data de 30 iunie 2014”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ce m`suri s-au luat cu cei ce nu ]i-au achitat 

debitele? 
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Dl. Primar: Pentru toate firmele care au debite s-au f`cut soma\ii, popriri. S-au f`cut 
toate demersurile legale, ne-am [nscris la masa credal` pentru fiecare debitor, dar pentru 
recuperarea sumelor datorate v` propun colaborarea cu un executor judec`toresc. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 11, 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la data de 30 iunie 2014”. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi „Rectificarea bugetului local pe trimestrul III   
anul 2014”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.  
Dl. Primar prezint` faptul c` se intervine [n localit`\ile Pietri]u, Comanca, Mosoroasa, 

iar pentru localit`\ile Tisa si Gurguiata datorit` faptului c` [n urma inunda\iilor din 29.07.2014 
drumul de acces s-a distrus [n totalitate s-a realizat un drum de acces pe betonat`. Totodat` 
pentru reabilitarea drumului spre Tisa, au fost prezen\i speciali]ti, se va realiza un studiu 
geotehnic si un proiect. 

Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: Apele Rom@ne, Ocolul Silvic si Ob]tea ar 
trebui s` cure\e albiile raurilor de lemnele uscate si cazute.  

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot „Rectificarea bugetului local pe trimestrul III   anul 2014”,  care, cu voturi 
“pentru” = 11,  se aprob`. 

 
DIVERSE. 
 
Dl. Primar prezint` ádresele de la Digital Cable System (AKTA) si de la RCS-RDS. Un 

nou operator de cablu, internet si telefonie este un lucru benefic pentru locuitorii ora]ului 
nostru, dar trebuie sa proced`m conform legisla\iei [n vigoare. 

Dl. Secretar: Proiectul nostru de reabilitare [n sta\iune un presupune ]i realizarea 
canalelor pentru re\ele de comunica\ii. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui s` invit`m un reprezentant de la AKTA [n 
urm`toarea ]edin\` de consiliu. 

Dl. Primar: Vom analiza foarte atent tóate aspectele legale si vom r`spunde solicit`rilor. 
Vom invita reprezentantul AKTA in urm`toarea sedin\` de Consiliu Local. 

Dl. Primar prezint` adresa depus` de SC SEVEN PRODUCTION privind problemele 
ap`rute datorit` inunda\iilor din 29.07.2014. 

Dl. Primar: Ne vom deplasa la fa\a locului cu o comisie si vom analiza posibilita\ile 
existente pentru remedierea problemelor din acea zon`. Cu privire la realizarea unei rigole pe 
strada Tudor Vladimirescu pe ambele sensuri de mers, momentan un putem interveni deoarece 
se va lucra in acea zon` pentru trecerea re\elelor de ap` si canalizare spre sta\ia de epurare. 
Vom lua m`suri sa decolmat`m rigola existent` pe strada Tudor Vladimirescu. 

Dl. Consilier local Baicu Vasile: Ar trebui mutat` remorca pe doua axe ce sta\ioneaz` in 
fa\a Bisericii, deoarece ingreuneaz` foarte mult circula\ia [n aceast` zon`.  

Dl. Consilier local Baicu Vasile: {n parcarea de la blocul B, un locuitor si-a montat un 
“T” de blocare a locului de parcare. 

Dl. Primar: Vom verifica aceste aspecte si vom lua m`surile ce se impun. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: La Cheia, datorit` inunda\iilor s-a rupt 

protec\ia de tabl` ]i obtureaz` circula\ia. 
Dl. Primar: {i vom anun\a pe cei de la Drumurile Na\ionale cu privire la acest aspect. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Datorit` faptului c` s-a mic]orat ziua, ar trebui 

reglat iluminatul public de pe str`zi. 
Dl. Primar, Am vorbit cu cei de la CEZ ]i l-am reglat. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: {n ce stadiu sunt lucr`rile la ]coli? 
Dl. Primar: Lucr`rile sunt finalizate, ]colile sunt preg`tite pentru [nceperea noului an 

]colar. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Persoanele cu hándicap un si-au primit banii 
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pentru o lun` de zile. 
Dl. Primar: {ntradevar, ajutoarele pentru persoanele cu hándicap sunt cu o lun` 

[nt@rziere. Sunt localit`\i unde un s-au alocat deloc bani de la bugetul de stat iar prim`riile sunt 
[n imposibilítate de plat` a acestor drepturi de mai multe luni. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ar trebui f`cut ceva cu parcarea ma]inilor pe 
strada Aleea Muncitorilor [n zona unde sunt comercian\ii si pensiunile turistice. 

Dna. Consilier local Ghimi] Valentina: {n fa\a hotelului Par@ng au parcat foarte multe 
ma]ini ]i un se mai poate circula. 

Dl. Primar: Dl Viceprimar va lua leg`tura cu poli\ia ora]ului pentru descongestionarea 
str`zilor ]i dirijarea ma]inilor spre parc`rile ora]ului. 

Dna. Ghimi] Valentina: {n fa\` la Hotel Par@ng se [ncaseaz` tax` de parcare? 
Dl. Primar: Va trebui sa adopt`m o hot`r@re de consiliu cu privire la instituirea taxei de 

parcare pe aceast` strad`. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu:  Proiectul privind asfaltarea str`zilor Plea]a, Mura 

]i P`cii [n ce stadiu este? 
Dl. Primar: Proiectul pentru cele trei str`zi cuprinde asfaltare, ziduri de sprijin si pode\e. 

Datorit` acestui fapt, mai [nt@i se va finaliza extinderea re\elei de apa ]i canalizare pe aceste 
str`zi iar apoi vom proceda la asfaltarea lor.  Strada V@lcele a putut fi finalizat` deoarece nu 
are re\ele de ap` ]i canalizare. 

Dl. P`unescu Ovidiu: Strada Releului este impracticabil`, ar trebui reabilitat` si aceasta. 
Dl. Primar: Am intervenit de mai multe ori pe strada Releului, dar [n urma ploilor strada 

s-a deteliorat. Vom proceda la asfaltarea sau betonarea acestei str`zi dup` finalizarea lucr`rilor 
cu apa ]i canalizare. 

Dl. P`unescu Ioan: Ar trebui ca persoanele apte de munc` care primesc ajutoare sociale 
s` []i realizeze orele conform legislatiei [n vigoare.  

Dl. P`unescu Ioan: Ar trebui ca o comisie din partea Prim`riei s` constate si s` ia 
m`suri privind intersec\ia str`zilor Molidului ]i Victoriei unde datorit` ploilor au fost foarte 
multe probleme. Totodat` trebuie f`cute ]i pun\ile carea au fost luate de r@ul Olăne]ti [n data 
de 29 iulie. Puntea din Ol`ne]ti-sat ar putea fi f`cut` cu grinzile de beton existente pe strada 
Intrarea Mosoro]ii. 

Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Puntea de pe strada 1 Decembrie, de la blocuri, c@nd 
se va realiza ar trebui [n`l\at` mai mult, deoarece au mai fost probleme aici [n urma cre]terii 
debitului r@ului Ol`ne]ti.  

Dl. Primar: Vom analiza problemele de la intersectia str`zii Molidului cu strada 
Victoriei. Vom proceda la realizarea ambelor pun\i pietonale. 

Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. consilier local Noaje 
Alexandru Petre declar` sedin\a închis`.   

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                Noaje Alexandru Petre    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                          Nicolae Gorgan 

 


