
  

 Proces verbal 

         Încheiat astăzi, 27 decembrie 2016, în ședința ordinară a Consiliului local al 
Orașului Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.402/21.12.2016. Sunt prezenți 13 
consilieri locali din totalul de 13 în funcție. Participă de drept dl Primar al orașului Vasile 
Sorin Vasilache, invitați fiind  dl consilier juridic  Mihalcea Marian,Iliuţă Vasii Ovidiu. 
         Dl Primar declară ședința deschisă și supune spre aprobare ordinea de zi cu 
următoarele proiecte pe ordinea de zi: 
        1.Aprobare proces verbal al şedinţei ordinare  a consiliului local din data de 28 
noiembrie 2016. 
        2. Aprobare proces verbal al şedinţei de îndată  a consiliului local din data de 16 
decembrie 2016.  
         3.Proiect de hotărâre privind  ”Aprobarea actualizare valoare mijloc fix 
MF181201 rezultată în urma înlocuirii reţelei de distribuţie de înaltă presiune în 
oraşul Băile Olăneşti .“ 
        4.Proiect de hotărâre privind ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii 
noiembrie 2016.“ 
         5. Proiect de hotărâre privind “Privind Aprobarea repartizare locuinţe sociale“. 
         6. Proiect de hotarare privind ,, Rectificarea bugetului local pe trim.IV anul 2016.” 
    DIVERSE 

1. Adresa depusa de Ciobanu Constantin Tiberiu înregistrată sub 
nr.12525/20.12.2016. 

2. Adresa depusa de dl Teodosiu Dan înregistrată sub nr.12558/20.12.2016. 
         Nemaifiind discuții cu privire la ordinea de zi , este supusă spre aprobare iar cu 
voturi pentru =13 este aprobată. 
         Dl Primar dă citire primului punct de pe ordinea de zi şi anume: 
        1. Aprobare proces verbal al şedinţei ordinare  a consiliului local din data de 28 
noiembrie 2016. 
        Dl consilier Traşcă Flavius face precizarea ca la pagina nr.2 din procesul verbal din 
data de 28.11.2016 să e rectifice în sensul  comparării gradului de încasare. 
        Nemaifiind discuţii pe marginea procesului verbal din data de 28.11.2016, se 
supune spre aprobare şi este votat cu modificările ulterioare cu voturi pentru=13 
        Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Aprobare proces verbal al şedinţei de 
îndată  a consiliului local din data de 16 decembrie 2016 “. 
         Dl consilier Păunescu Brănescu Ioan Ovidiu face precizare că în procesul verbal au 
fost trecuţi  în mod eronat 11 consilieri prezenţi în loc de 13. 
        Nemaifiind discuţii pe marginea procesului verbal din data de 16.12.2016, se 
supune spre aprobare şi este votat cu modificările ulterioare cu voturi pentru=13. 
        Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi şi anume ,, Proiect de hotărâre privind  
”Aprobarea actualizare valoare mijloc fix MF181201 rezultată în urma înlocuirii 
reţelei de distribuţie de înaltă presiune în oraşul Băile Olăneşti .“ 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre şi face 
precizarea că s-a constatat necesitatea emiterii unei hotărârii în acest sens, deoarece 
înlocuirea reţelei de apă potabilă şi branşamentele executate pe str.Libertăţii au fost 
plătite cu fondurii proprii de către SC APAVIL SA. 
           Nemaifiind discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, este supus la vot 
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în forma prezentată, care este votată cu voturi pentru=13, este aprobat. 
            Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi si anume Proiect de hotărâre 
privind ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 
cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii noiembrie 2016.“ 
         Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre şi face 
precizarea că în conformitate cu prevederile art.105 akin.2 lit.f, art.276 şi art.304 alin.14 
din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform cărora ,, personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu 
dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de 
transport, conform legii” . 
         Nemaifiind discuţii pe marginea acestui proiect, se supune la vot “Proiectul de 
hotărâre privind ”Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 
din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii noiembrie 2016”, 
care cu voturi “pentru” = 13 se aprobă. 
        Dl preşedinte de şedinţă dă citire punctului cinci de pe ordinea de zi ” Proiect de 
hotărâre privind “Privind Aprobarea repartizare locuinţe sociale“. 
 Dl. Primar expune motívele  care au stat la baza proiectului de hotărâre şi face 
menţiunea că prin HCL nr.42/29.11.2016 a fost aprobată rapartizarea locuinţelor sociale 
în funcţie de punctajul obţinut. 
         Dl consilier Păunescu Brănescu Ioan Ovidiu face precizarea că numitul Gerea 
Dumitru Ionuţ un doreşte locuinţă împreună cu fratele şi întreabă de ce o familia 
compusă din trei persoane, a primit un apartament cu trei camere? 
         Dl Primar spune că în cadrul familiei la care face referire dl consilier Păunescu 
Brănescu se află o persoană cu handicap, ceea ce îi conferă conform legii dreptul la o 
cameră în plus. 
 Nefiind discuţii pe marginea acestui material, se supune spre aprobare” Proiect de 
hotărâre privind “Privind Aprobarea repartizare locuinţe sociale“ care cu voturi 
“pentru” = 13, se aprobă. 
         Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotarare privind ,, 
Rectificarea bugetului local pe trim.IV anul 2016.” 
         Dl Primar al oraşului Băile Olăneşti expune motivele care au stat la baza acestui 
proiect. 
        Nu sunt discutii cu privire la acest proiect de hotarare si este supus aprobării în 
forma propusa. 
         Proiectul de hotarare privind ,, Rectificarea bugetului local pe trim.IV anul 
2016” este aprobat cu voturi pentru=13. 
         Nu mai sunt discutii marginea proiectelor propuse pe ordinea de zi, de aceea dl 
Primar  da citire adreselor de la punctul Diverse si anume: 

1. Adresa depusa de Ciobanu Constantin Tiberiu înregistrată sub nr.12525/20.12. 
2. Adresa depusa de dl Teodosiu Dan înregistrată sub nr.12558/20.12.2016. 

     Dl Primar face menţiunea că se va analiza posibilitatea de a ajuta parohia şi pentru a 
se rezolva conflictul apărut. 
       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 
           Păunescu Ion                                                
                                                                                                         SECRETAR,   
                                                                                                       jr.Nicolae Gorgan                                                             


