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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2014, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 304/28.10.2014. Sunt prezen\i 13 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - 
Primar,  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 extraordinare a Consiliului 
local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 20 octombrie 2014. 

2.Proiect de hotărâre privind " Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe 
anul 2015 ". 

3.Proiect de hotărâre privind "Rectificarea bugetului local pe anul 2014". 
4. Proiect de hotărâre privind „Aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 

30.09.2014”. 
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 extraordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 20 
octombrie 2014. 

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

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind “Aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015". 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiecţiuni pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot, cu unanimitate 

de voturi fiind aprobat. 
Se trece la punctul trei al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind "Rectificarea 

bugetului local pe anul 2014". 
Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Primar: La solicit`rile cet`\enilor intention`m s` achizi\ion`m ]i s` amplas`m cosuri 

de gunoi la ]coli si la magazinele alimentare din Ol`ne]ti, Ol`ne]ti sat ]i Cheia. 
Dl. Consilier local Păunescu Ioan: Ar trebui b`nci la ]coli si biserici [n Ol`ne]ti sat si [n 

Cheia. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Bani pentru antiderapant au fost prin]i [n buget? 
Dl. Primar: Da, au fost prinsi bani pt antiderapant. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Ar trebui s` ducem antiderapant la fiecare strad` 

astfel [nc@t atunci c@nd va fii nevoie oamenii s` poat` s` [l [mpr`]tie pe str`zi. 
Dl. Primar: Da, este foarte bine asa, am mai procedat astfel ]i [n anii trecu\i. 
Nemaifiind alte obiecţiuni pe marginea materialului, se aprob` cu voturi „pentru”=13 

Proiect de hotărâre privind "Rectificarea bugetului local pe anul 2014". 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind „Aprobarea 
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contului de execuţie bugetară la data de 30.09.2014”. 
Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: La nota de fundamentare privind reparare central` 

termica la Serviciul de Dezvoltare Integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti scrie c` sunt necesare 
sumele de 1700 lei, respective 3300 lei. La referatul cu privire la aprobarea contului de 
execu\ie sunt trecute alte sume, respective 1900 lei ]i 2500 lei. 

Dna. Vasii Iustina: Sumele sunt aproximative, nu ]tim exact c@t va costa repara\ia 
centralei termice, momentan aprob`m banii pentru aceste lucr`ri iar plata o vom face ulterior 
dup` remedierea defec\iunilor. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Gradul de [ncasare a impozitelor locale este destul 
de sc`zut. 

Dl.Primar: s-au f`cut demersurile legale pentru persoanele fizice si persoanele juridice 
restante. Am introdus 2 firme [n insolven\`, SC Voltex si SC Ana L`cr`mioara. 

Dl. Primar: a fost [ntocmit si proiectul de hot`r@re privind contul de execu\ie la 
Serviciul de Dezvoltare Integrata a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti. V` propun [n acest sens 
modificarea titlului proiectului de hotar@re nr. 4 in “Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
contului de execu\ie a bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti şi contului de execu\ie a 
bugetului local al Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului Dezvoltare 
Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti la data de 30.09.2014”. 

Nemaifiind alte intervenţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi, cu 
unanimitate de voturi se aprobă “Proiect de hot`r@re privind aprobarea contului de execu\ie 
a bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti şi contului de execu\ie a bugetului local al 
Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului Dezvoltare Integrată a Staţiunii 
Băile Olăneşti la data de 30.09.2014”. 

 
DIVERSE. 
Dl. Primar prezint` beneficiarii de ajutor social si nr. orelor de munc` prestate de 

ace]tia. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Dl. Constache Ion este foarte activ si 

constiincios, l-am vazut de foarte multe ori. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: Trebuie intervenit la barajul de la Cheia. 
Dl. Primar: Dl. Barbu, s` facem adres` drumurilor na\ionale si s` intervenim s` cura\am 

rigola [n acea zon`. 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Este un proiect pentru refacerea puntii din Ol`ne]ti 

sat? 
Dl. Primar: Da, am f`cut ridicarea topo si a]tept`m aprob`rile pentru refacerea pun\ilor 

din Olane]ti, Ol`ne]ti sat si Cheia. De asemenea se va aproba si documenta\ia privind 
alunecarea de teren din strada Izlazului. 

Dna. Consilier local Braneci Niculina: La fosta brut`rie din ol`ne]ti sat este foarte mult` 
vegeta\ie, trebuie anun\a\i proprietarii s` i]i cur`\e proprietatea. 

Dl. Primar: Vom [n]tiin\a proprietarii din acea zon` privind aceste aspecte. 
Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: C@nd se va marca drumul na\ional? 
Dl. Consilier local Baicu Vasile: Ast`zi a [nceput marcarea drumului na\ional. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda: Lucrarea de pe DN de la dl. Gorgan Nicolae are 

termen de finalizare 31 decembrie. Se va finaliza p@n` atunci? 
Dl. Primar: Aceasta lucrare se va termina chiar dac` se va dep`]i termenul prognozat. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Este o gur` de canal pe strada Cr@ngului trebuie s` 

intervenim acolo. 
Dl. Primar: Ne vom organiza si vom interveni [n acea zon`. 
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Pe strada Carol Davilla ar trebui b`t`torit 

p`m@ntul care a fost scos pentru lucr`rile de apa ]i canalizare. 
Dl. Primar: Vom anun\a constructorii. 
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Dl. Consilier local Tra]ca Flavius: Sunt probleme cu c@\iva st@lpi pe strada Horea, ar 
trebui [n]tiin\a\i reprezentan\ii CEZ Distribu\ie. 

Dl. Primar: Am f`cut adres` la CEZ Distribu\ie privind aceste aspecte, vom reveni cu o 
alt` adres`. 

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 

 


