
 

 Proces verbal 

 

       Încheiat astăzi, 05 iunie 2015, în ședința de indat`  a Consiliului local al Orașului 
Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.302/04.06.2015. Sunt prezenți 10 consilieri 
locali din totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dnii consilieri locali Nicol`escu Sanda 
Lucia, P`unescu-Br`neschu Ion Ovidiu ]i Noaje Alexandru Petre. Participă de drept dl 
Primar al orașului Vasile Sorin Vasilache, dna consilier juridic Denisa Enache, dnul 
Lauren\iu Popescu-inspector. 
         Dl Primar declară ședința deschisă și propune spre aprobare ordinea de zi în forma 
propusă: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. 
2.Proiect de hot`r@re privind Aprobare modificare Deviz general ]i indicatori 

tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n sta\iunea B`ile 
Ol`ne]ti          

Nefiind modificări sau propuneri de modificare, ordinea de zi este votată  în  
forma propusă, cu voturi pentru 10. 
          Se dă citire primului punct de pe ordinea de zi și anume ,,Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015”.  

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza propunerii proiectului de 
hot`r@re, respectiv 4000 lei pentru un expert care s` organizeze licita\iile, caietul de 
sarcini, publicarea [n SEAP pentru sumele aprobate la proiectul Rabilitatea Infrastructurii 
rutiere – diverse ]i neprev`zute, 20000 lei pentru plata persoanelo cu handicap ]i 
prinderea [n buget a sumei de 184000 lei pentru contractul de finan\are pentru anul 2015 
la proiectul Plea]a, Mura, P`cii ]i V@lcele. 

Dl. Primar prezint` faptul c` strada Mesteac`nului nu a fost prins` [n proiectul 
Reabilitarea Infrastructurii rutiere pentru asfaltare. Strada are o lungime de 38 metri, 
pentru care SC Strabag a trimis oferta de evaluare a acestei lucr`ri – ei fiind cu utilajele si 
lucr`nd [n acea zon`. Oferta este de 27050 lei pentru pregatire ]i turnare covor asfaltic. 

Dl. Primar propune s` fie cuprins` [n buget suma de 27050 lei pentru asfaltarea ]i 
finalizarea acestei str`zi, propunere care este acceptat` [n unanimitate. 
 Nemaifiind intervenţii pe marginea materialului, se aprobă ,,Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015”  cu modificarea prezentat` mai sus ]i 
anume cuprinderea [n buget a sumei de 27050 lei pentru asfaltarea str`zii Mesteac`nului, 
cu voturi "pentru"=10. 
 Se trece la punctul doi al ordinii de zi, respectiv  "Proiect de hot`r@re privind 
Aprobare modificare Deviz general ]i indicatori tehnico-economici la proiectul 
Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n sta\iunea B`ile Ol`ne]ti". 
 Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
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Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 
voturi „Proiect de hot`r@re privind Aprobare modificare Deviz general ]i indicatori 
tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n sta\iunea B`ile 
Ol`ne]ti”. 

 Totodat` se prezint` ]i lista de investii actualizat` cu investi\iile ce au avut loc [n 
ora]ul B`ile Ol`ne]ti, list` de investi\ii aprobat` cu unanimitate de voturi. 

 
DIVERSE. 
 
Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Pe strada Tudor Vladimirescu sunt c@\iva anini 

b`tr@ni care [n urma unei vijelii prezint` pericolul s` se rup`. 
Dl. Ghi\ulescu Marius: }i pe strada Forestierilor sunt c@teva plute uscate care de 

asemenea prezint` un pericol. 
Dl. Primar: O s` lu`m m`surile necesare pentru a remedia aceste situa\ii. 
Dna. Consilier local Balaban Rodica: este foarte bine c` s-a [nceput toaletarea 

brazilor de pe Aleea Trandafirilor. 
Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Ar trebui sa vorbim cu cei de la Erba]u pentru 

a gr`bi finalizarea centrului ora]ului. 
Dl. Primar: Am avut deja o discu\ie cu cei de la SC Erba]u privind aceste aspecte. 
Dl. Consilier local Pahomnie Constantin: {n Cheia porcii mistre\i au distrus recoltele 

oamenilor. 
Dl. Primar: Am vb cu dl. Barcan, momentan este [n concediu dar s`pt`m@na viitoare 

va veni la Ol`ne]ti s` discut`m aceste probleme. 
Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: {n urm`toarea ]edin\` de consiliu ar trebui sa 

stabilim o limit` maxim` a [ncarc`turii admise pentru ma]inile ce transport` material 
lemnos pe strada Forestierilor. 

Dl. Primar: Vom analiza ]i von discuta aceste aspecte. 
Nemaifiind alte intervenţii şi luări de cuvânt, preşedintele de şedinţă declară şedinţa 

închisă. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  

 
 
  Președinte de ședință 
   Tra]c` Flaviu Iulian 
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jr.Nicolae Gorgan 


