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PROCES VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 23 septembrie 2014, în şedinţa extraordinar` a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 248/2014. Sunt prezen\i 12 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Trasca Flavius. 
Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - Primar,  invitaţi fiind dl Laurentiu Popescu – 
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.  
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 29 august 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare organigram` ]i stat de functii. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2015. 
Dl.Primar precizeaza supune aprobarea ordinii de zi cu dou` proiecte de hot`r@re: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobare plat` cotiza\ie Adi Apa V@lcea. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobare plat` cotiza\ie Zona Metropolitan` V@lcea.  
Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 

ordinii de zi suplimentat`, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`. 
Se trece la punctul unu al ordinii de zi „Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al 

]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 29 august 2014”. 
Nefiind discutii pe marginea lui, se aproba procesul verbal cu unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul doi al ordinii de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobare 

organigram` ]i stat de functii.” 
Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 

  Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 
la vot ” Proiect de hotărâre privind aprobare organigram` ]i stat de functii”, care, cu voturi 
“pentru” = 12,  se aprob`.  

Se trece la punctul trei al ordinii de zi, Proiect de hotarare privind “Proiect de hotărâre 
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.” 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dna. Consilier local Nicolaescu Sanda propune diminuarea taxei de urgen\` pentru 

eliberarea certificatelor fiscale ]i a adeverin\elor de rol agricol, de la 42 lei c@t este [n prezent 
la 30 lei, propunere care este aprobat` cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2015”, cu modificarea cuantumului taxei de urgen\` pentru eliberarea certificatelor 
fiscale ]i a adeverin\elor de rol agricol la 30 de lei, care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`.  

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind aprobare plat` 
cotiza\ie Adi Apa V@lcea”. 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
  Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 

la vot “Proiect de hotărâre privind aprobare plat` cotiza\ie Adi Apa V@lcea”, care, cu voturi 
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“pentru” = 12,  se aprob`.  
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind aprobare plat` 

cotiza\ie Zona Metropolitan` V@lcea”. 
Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re, respectiv 

solicitarea pentru plata unei cotiza\ii suplimentare de 12000 lei. 
Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius propune aprobarea pl`\ii cotiza\iei de 6000 lei 

anual f`r` cotiza\ia suplimentar` de 12000 lei, propunere care este aprobat` cu unanimitate de 
voturi. 

Nemaifiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Proiect de hotărâre privind aprobare plat` cotiza\ie Zona Metropolitan` 
V@lcea”, cu plata numai a cotiza\iei anuale de 6000 lei si f`r` plata cotiza\iei suplimentare, 
care, cu voturi “pentru” = 12,  se aprob`.  

 Dl. Primar prezint` adresa nr. 9216 din 17.09.2014 prin care se supune aprob`rii 
Consiliului Local anveloparea blocului nr.2 folosind fondurile speciale pentru aceast` ac\iune. 

Dl. Primar: Vom analiza tóate oportunit`\ile de accesare a fondurilor europene privind 
acest aspect si vom transmite un raspuns. 

 
DIVERSE. 
 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Trebuie reabilitate iluminatul public de la izvorul 

nr.5 p@n` la izvorul nr.24. 
Dl. Primar: Vom verifica si remedia iluminatul public [n acea zon`. 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Strada Viezuianu este impracticabil`, trebuie sa 

facem ceva pe acea strad`, un se mai poate circula. 
Dl. Primar: Vom face demersuri privind reabilitarea str`zii Viezuianu de la intersec\ia 

cu strada R@ului ]i p@na la Ivanu, sau dac` ne [ncadr`m [n bugetul alocat pentru aceast` lucrare 
chiar p@n` la intersec\ia cu str. Valea Moasei. 

Dna. Consilier loacal Braneci Niculina: {n Cheia c@nd vor [ncepe lucr`rie privind apa si 
canalizare? 

Dl. Primar: Cu siguran\a la anul vor [ncepe lucr`rile de reabilitare si extindere ap` si 
canalizare si in Ol`ne]ti sat si la Cheia. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ar trebui respectat` hot`r@rea consiliului local 
privind obligativitatea [ntre\inerii cur`\eniei ]i rigolelor din fa\a propriet`\ilor. 

Dl. Primar: Anual trimitem [n]tiin\`ri tuturor locuitorilor privind aceste aspecte. 
Dl. Consilier P`unescu Ovidiu: Dl Gic` Baicu se implic` foarte mult si este de apreciat 

munca acestuia pt ora]ul nostru. 
Dl. Consilier P`unescu Ovidiu: Profesorii au intrebat despre drepturile de navet` 

restante, sus\in@nd ca un s-au mai pl`tit din septembrie anul trecut. 
Dl. Primar: Noi am aprobat banii pentru aceste drepturi dar vom verifica aceast` 

situa\ie. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                Noaje Alexandru Petre    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                          NicolaeGorgan 

 


