
 

   Proces verbal 

       Încheiat astăzi, 16 aprilie 2015, în ședința de îndată  a Consiliului local al Orașului Băile 
Olănești, convocată prin Dispoziția nr.233/16.04.2015. Sunt prezenți 12 consilieri locali din 
totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dna Nicolăescu Sanda. Participă de drept dl Primar al 
orașului Vasile Sorin Vasilache, dna consilier juridic Denisa Enache, dna Hogea Maria Irina-
consilier juridic. 
        Dl Primar declară ședința deschisă și propune spre aprobare ordinea de zi în forma 
propusă: 
        1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.32 în sensul prelungirii 
perioadei  de funcționare a Serviciului Public de Administrare a Proiectului 
"Dezvoltarea Integrată a stațiunii Băile Olănești", până la data de 30.07.2015    
        2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi 
modificarea Bugetului proiectului ,, Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în staţiunea 
Băile Olăneşti’’, respectiv cuprinderea în acesta a cheltuielilor neeligibile în sumă de 
20.000 lei. 
         Ordinea de zi este votată  în  forma propusă de dl Primar, cu voturi pentru 12. 
         Se dă citire primului punct de pe ordinea și anume ,, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării HCL nr.32 în sensul prelungirii perioadei  de funcționare a Serviciului 
Public de Administrare a Proiectului "Dezvoltarea Integrată a stațiunii Băile Olănești", până la 
data de 30.07.2015”  
         Dl Primar face precizarea că nu s-au putut plăti toate facturile la utilități și se aceea este 
necesară prelungirea perioadei de funcționare a Serviciului. 
         Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
supune spre aprobare proiectul privind ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
HCL nr.32 în sensul prelungirii perioadei  de funcționare a Serviciului Public de Administrare 
a Proiectului "Dezvoltarea Integrată a stațiunii Băile Olănești", până la data de 30.07.2015   ” 
proiectul de hotărâre, este aprobat cu voturi pentru 12. 
         Se dă citire punctului 2 de pe ordinea de zi și anume ,, Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi modificarea Bugetului proiectului ,, Reabilitarea 
Infrastructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti’’, respectiv cuprinderea în acesta a 
cheltuielilor neeligibile în sumă de 20.000 lei” 
         Dl Primar face mențiunea că  ținând cont de referatul întocmit de compartimentul buget 
contabilitate și de cererea de modificare transmisă Primăriei de SC HOLMED SRL, precum și 
de nota de fundamentare întocmită de compartimentul ethnic, se majorează creditele 
prevăzute la Cap. 30.02, subcap. 30.02.05 ,, Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 
20.000 lei, având ca bază Borderoul de debite emis de Compartimentul impozite ți taxe locale. 
        Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă, proiect care este aprobat cu 
voturi pentru= 12. 
       Nemaifiind alte luări de cuvânt, dna  președinte de ședință Dima Mureanu Georgiana declară  
ședința închisă. 
       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
  Președinte de ședință 
Dima Mureanu Georgiana                                                                                                
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