
 

   Proces verbal 

 

       Încheiat astăzi, 03 martie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului local al Orașului 
Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.171/27. 02.2015. Sunt prezenți 13 consilieri 
locali din totalul de 13 în funcție, participă de drept dl Primar al orașului Vasile Sorin 
Vasilache, dl Secretar Nicolae Gorgan, invitați fiind dl Viorel Tatu, dl Barbu Gheorghe, dna 
consilier juridic Denisa Enache, dna Hogea Maria Irina-consilier juridic, dl Comisar Șef 
Cojocaru, la ședință mai participă și reprezentanții firmelor de taxi de pe ruta Olănești- 
Vâlcea. 
         Înainte de începerea ședinței  dl consilier local Păunescu Ovidiu, îi aduce la cunoștință 
dlui Primar problema celor care efectuează transport persoane pe ruta Olănești –Vâlcea și 
anume că toți taximetriști de pe acestă rută sunt ,,vânați” de către organele de poliție însoțiți 
de reprezentanți de la RAR, nu sunt lăsați să-și desfășoare activitatea fiind verificați și de mai 
multe ori pe zi de către același echipaj. 
         Dl Comisar face precizarea că echipajele de poliție care îi verifică sunt de la Vâlcea. 
         Dna consilier Nicolăescu Sanda menționează că organele de poliție sunt întotdeauna 
însoțite de un reprezentant al firmei de transport Antares. 
         Dna consilier Balaban face precizarea că în opinia dânsei trebuie purtată o discuție cu 
cei de la firma Antares. 
        Dl consilier Păunescu Ion menționează că dacă ar fi verificați și cei de la Antares și lor li 
s-ar găsi nereguli. 
         Dna consilier Ghimiș Valentina precizează că a făcut plângere în nenumărate rânduri la 
cei de la Antares, deoarece ei staționează în dreptul hotelului administrat de soțul dânsei și 
lasă în urmă foarte multă mizerie. 
         Dl Primar face precizarea că nu poate interveni în această problemă deoarece ar însemna 
să facă trafic de influență, faptă care este pedepsită de Codul penal. 
         Dna consilier Nicolăescu Sanda spune că singurul taximetrist care circulă atunci când 
sunt sunt controale este cel căruia i se spune ,,manul”, deoarece are licență de transport 
persone pe Rm Vâlcea. 
         Nemaifiind alte discuții pe margine acestui subiect dl Primar declară ședința deschisă și 
propune suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre și anume : 
        1.Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului 
Băile Olănești din data de 10 februarie.2015. 
         2.Prezentarea situației de incopatibilitate a dnei consilier Ghimiș Valentina, pe cale de 
consecință încetarea mandatului. 
         3.Alegere președinte de ședință. 
         4.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olănești  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să aprobe 
modificarea Statutului și să semneze Actul Adițional la acesta. 
          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr.6518/2883/2006, privind delegarea gestiunii activităților publice din Orașul Băile Olănești, 
privind măturatul și spălatul căilor publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe 
timp de polei, îngheț  sau ninsoare, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. 
          6.Proiect de hotărâre privind  mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești în 
Adunarea Generală pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea. 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
 



         7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, 
asistență și reprezentare. 
          8  Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2014. 
          9. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și  a  obiectelor de 
inventar. 
         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarea Serviciului Public de 
Dezvoltarea Integrată a Stațiunii Băile Olănești în Societate Comercială cu Răspundere 
Limitată, cu asociat unic Orașul Băile Olănești. 
         11. Proiect de hotărâre privind modificare  și completare  HCL nr.9/10.02.2015 cu 
privire la aprobarea bugetului local și aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014. 
         12. Proiect de hotărâre privind  rectificare buget. 
    Diverse: 
         1.Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2014 al dlui comisar șef Cojocaru Marin. 
         2.Prezentarea memoriului dlui prof.dr.Popescu Al Ion. 
         Ordinea de zi este votată  în  forma propusă de dl Primar, cu voturi pentru 12, deoarece 
dna consilier local Ghimiș Valentina nu mai pote să voteze datorită faptului că și-a depus 
demisia din funcția de consilier local. 
         Se dă citire primului punct de pe ordinea și anume prezentare și aprobare proces verbal 
al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Băile Olănești din data de 10 
februarie.2015, nefiind discuții pe marginea acestui punct este aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
         Dl Secretar Gorgan Nicolae aduce la cunoștiința consilierilor locali că dna consilier 
Ghimiș Valentina și-a depus cererea de demisie din funcția de consilier local, începând cu 
data de 01.03.2015 și pe cale de consecință  îi încetează mandatul. 
         Dl Secretar expune motivele pentru care dna Ghimiș Valentina nu mai poate să dețină 
această funcție și citează art.90 alin.1 și alin. 2 din Legea nr.161/19.04.2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  ,, consilierii locali şi consilierii 
judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte 
funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale 
cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi 
administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de 
executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile 
administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de 
interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean 
respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene 
respective”, ,,Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile 
respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local” coroborate cu 
prevederile art.92. 
          Dl Secretar face precizarea că dna Ghimiș Valentina este asociat la firma SC Giorgi și 
Vali SRL, firmă care are încheiate două contracte cu Primăria și de aceea dna nu mai poate să 
fie consilier local. 
         Dl consilier Păunescu Ovidiu face mențiunea că se putea evita această situație, deoarece 
dna Ghimiș ca și ceilalți consilieri locali a depus pe fiecare an de când deține funcția de 
consilier local declarații de avere și de interese din care reieșea că este asociat la o firmă care 
deține contracte încheiate cu primăria. 
         Dl Secretar Gorgan Nicolae precizează că datorită faptului că dna Ghimiș și-a depus 
demisia nu mai are dreptul să voteze. 
         Nemaifiind discuții cu privire la acest  subiect, dl Primar dă citire următorului punct de 
pe ordinea de zi și anume: Alegere președinte de ședință. 
         Dna consilier Nicolăescu Sanda o propune în funcția de prerședinte de ședință pe dna 
consilier Dima Mureanu Maria Georgiana, propunere care este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 



         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume: 
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olănești  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să 
aprobe modificarea Statutului și să semneze Actul Adițional la acesta.    
         Dl Primar face precizare că cei de la ADI APA VÂLCEA au trimis o adresă Consiliului 
Local al orașului Băile Olănești prin care solicită mandatarea unui reprezentant al orașului 
pentru a semna actul adițional de modificare a statutului. 
         Compartimentul gospodărire comunală a întocmit un referat prin care popune 
mandatarea dlui Primar Vasile Sorin Vasilache ca reprezentant al orașului Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să aprobe modificarea 
Statutului și să semneze Actul Adițional la acesta.  
         Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
supune spre aprobare proiectul cu propunerea mandatării dlui Primar ca reprezentant al 
orașului. 
       Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olănești  
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”,  să 
aprobe modificarea Statutului și să semneze Actul Adițional la acesta, este aprobat cu 
voturi pentru 12. 
         Se dă citire punctului 5 de pe ordinea de zi și anume ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.6518/2883/2006, privind delegarea 
gestiunii activităților publice din Orașul Băile Olănești, privind măturatul și spălatul 
căilor publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei, îngheț  
sau ninsoare, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea” 
         Dl Primar face mențiunea că în urma analizării adresei înaintată de SC URBAN SA 
către  Consiliul Local al orașului Băile Olănești prin care solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.6518/2883/2006, contract încheiat prin  HCL nr.38/2006 și prelungit prin acte 
adiționale aprobate de Consiliul local al orașului și luând în dezbatere referatul prin care 
compartimentul gospodărire comunală propune aprobarea prelungirii contractului mai sus 
menționat supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 
       Dna președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre, proiect care este 
aprobat cu voturi pentru 12. 
         Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume ,, Proiect de hotărâre privind 
mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești în Adunarea Generală pentru 
aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 
de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea. 
         Dl Primar al orașului Băile Olănești expune motivele care au stat la baza acestui proiect 
de hotărâre și face mențiunea că ADI pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul 
Vâlcea a înaintat o adresă către Consiliul Local al orașului Băile Olănești prin care solicită 
acordarea unui mandat special, a unui acord expres, în vederea aprobării cotizației anuale la 
ADI Salubrizare. 
         Ținând cont și de referatul întocmit de compartimentul gospodărire comunală prin care 
se propune mandatarea dlui Primar Vasile Sorin Vasilache cu mandat special și acord expres 
în vederea aprobării cotizației anuale la ADI Salubrizare. 
         Dl consilier Păunescu Ovidiu face mențiunea că ar trebui să se facă o adresă către cei de 
la URBAN, deoarece nu pot să ajungă să  ridice gunoiul de la populație. 
         Dl Primar propune ca la inițiativa a patru consilieri locali să se înființeze o comisie care 
să se deplaseze pe toate străzile, atât din Băile Olănești, cât și din localitățile componente și să 
determine familiile care nu au contract de gunoi să încheie unul, deoarece amenzile pentru cei 
care aruncă gunoiul în locuri nepermise sunt foarte mari. 
         Nemaifiind discuții cu privire la acest proiect de hotărâre, dna președinte de ședință îl 
supune spre aprobare în forma propusă.   
       Proiectul de hotărâre privind mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești în 
Adunarea Generală pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 



         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi ,, Proiect de 
hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și 
reprezentare”. 
         Dl Primar expune motivele care stau la baza acestui proiect de hotărâre și face 
precizarea că la nivelul instituției se înregistrează un volum mare de activitate, iar activitățile 
juridice de consultanță, asistență, reprezentare în instanță, de instrumentare a dosarelor, de 
avizare și întocmire a contractelor administrative sunt complexe. Totodată, activitatea 
laborioasă impusă de soluționarea dosarelor în baza Legii nr. 10/2001, realizarea activității de 
prevenție și asigurarea consultanței juridice tuturor compartimentelor din cadrul instituției, 
organizarea procedurilor de licitație publică la nivelul Orașului Băile Olănești sunt activități 
care implică responsabilități ale compartimentului juridic, care dispune în prezent de două 
posturi ocupate. 
         Având în vedere caracterul special al litigiilor privind contractele de împrumut cu 
finanțare nerambursabilă, complexitatea cauzelor de această natură, precum și sumele mari ce 
urmează a fi suportate din bugetul local, ca urmare a corecțiilor aplicate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este necesar încheierea unui contract de 
consultanță, asistență și reprezentare cu un cabinet de avocatură. 
         Nu sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre care este supus spre aprobare ăn 
forma propusă. 
         Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de 
consultanță, asistență și reprezentare este aprobat cu voturi pentru= 12. 
         Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume ,, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2014”. 
        Dna consilier local Nicolăescu Sanda întrebă ce reprezintă virgulele din tabelele anexate. 
        Dl Primar spune că se va informa cu privire la acest aspect și îi va oferi un răspuns dnei 
consilier în ședința următoare. 
        Nemaifiind discuții cu privire la acest proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
spupune spre aprobare proiectul în forma propusă. 
        Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2014 este 
aprobat în unanimitate de voturi. 
         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume 
,,Proiect de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și  a  obiectelor de 
inventar” și nefiind discuții îl supune spre aprobare. 
         Proiectul de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și  a  obiectelor de 
inventar este aprobat cu voturi pentru= 12. 
         Se dă citire punctului nr.10 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarea 
Serviciului Public de Dezvoltarea Integrată a Stațiunii Băile Olănești în Societate 
Comercială cu Răspundere Limitată, cu asociat unic Orașul Băile Olănești”. 
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face 
mențiunea că datorită faptului că pe data de 25 martie 2015 expiră perioada de sustenabilitate 
a proiectului prin care a fost înființat acest serviciu, dacă nu se reorganizează Serviciului 
Public de Dezvoltarea Integrată a Stațiunii Băile Olănești în Societate Comercială cu 
Răspundere Limitată, având sediul în str. Băilor, nr.1, cu asociat unic Orașul Băile Olănești 
este nevoit să concedieze persoanele care sunt angajate acolo. 
          Dl Primar Vasile Sorin Vasilache propune ca denumirea firmei să fie SC OLĂNEȘTI 
SERV SRL, iar administrator să fie desemnat dl Tudosie Mircea. 
          Dl Păunescu Ion precizează că trebuie să  li se facă partidă separată la curent electric. 
         Dl consilier local Păunescu Ovidiu întreabă dacă se poate muta grădinița în clădirea 
respectivă si face mențiunea ca dl Tudosie Mircea să fie numit pe perioadă determinată. 
         Dl Primar menționează că mandatul administratorului este valabil până la încetarea 
mandatului autorității deliberative ce l-a desemnat. 
         Nemaifiind obiecțiuni pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de ședință 
supune spre aprobare ,, Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului 
Public de Dezvoltarea Integrată a Stațiunii Băile Olănești în Societate Comercială cu 



Răspundere Limitată, cu asociat unic Orașul Băile Olănești”, împreună cu propunerile 
dlui Primar. 
         Proiectul împreună cu propunerile dlui primar sunt votate cu unanimitate de 
voturi. 
         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume  
,,Modificare  și completare  HCL nr.9/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului local 
și aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2014. 
         Dl Primar face mențiunea că în hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2015, din 
greșeală nu s-a trecut și excedentul annual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2014, de aceea este necesar ca HCL nr.9/10.02.2015 să fie completată și cu 
acest articol . 
         Nu sunt discuții cu privire la acest proiect de hotărâre, de aceea dna președinte de 
ședință îl supune spre aprobare în forma propusă. 
         Proiectul de hotărâre privind ,, Modificare  și completare  HCL nr.9/10.02.2015 cu 
privire la aprobarea bugetului local și aprobarea excedentului anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014” este aprobat cu voturi 
pentru=12. 
         Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume ,, Proiect de hotărâre privind  
rectificare buget”. 
         Dl Primar face precizarea că chiar dacă nu au trecut 30 de zile de la data când s-a 
aprobat bugetul , se poate face rectificare de buget deoarece este vorba despre veniturile 
proprii și nu de fonduri alocate de la bugetul de stat, iar banii sunt necesari pentru majorarea 
creditelor la Serviciul de Dezvoltare Integrată a Stațiunii pentru plata salariilor angajaiilor de 
acolo, dar și pentru cheltuielile curente.  
         Dl Secretar face precizarea că nu este de acord cu rectificarea de buget, întrucât nu a 
apărut legea rectificării bugetare și dacă va fi cazul poate face opinie motivată în acest sens.                           
Nemaifiind alte proiecte pe ordinea de zi se trece la punctul Diverse, unde i se dă cuvântul 
dlui Comisar Cojocaru Marin pentru prezentarea Raportului de activitate pe anul 2014 al 
Poliției Orașului Băile Olănești. 
         Dl Comisar  face precizare că deși nu au fost înregistrate infracțiunii majore pe raza 
orașului Băile Olănești, rata  infracționalității a cunoscut unele creșteri comparativ cu 
perioada anului 2013. 
         Dl Comisar Cojocaru îi aduce la cunoștiința dlui Primar că datorită numărului mare de 
accidente petercute în zona Pădurii Muzicanților, soldate cu decesuri, propune ca să se facă o 
adresă către cei de la Drumurile Județene, pentru montarea de parapeți. 
         Dl Primar menționează că se va face o adresă către cei de la Drumurile Județene, dar 
accidentele produse în aceea zonă s-au datorat vitezei excessive. 
         Dl Comisar îi propune dlui Primar să se monteze camere de suprajeghere pentru 
monitorizare video a întregii stațiuni. 
         Dl consilier Ghițulescu Marius îi aduce la cunoștință dlui Comisar Cojocaru că familia 
Ninciuleanu deține foarte mulți câini pe care noapte îi lasă liberi. 
         Nemaifiind discuții cu privire la raportul dlui Comisar Cojocaru, dl Primar dă citire 
memoriului depus de dl Popescu A. Ion, care solicită dacă se poate să i se dea un apartament 
în blocul social, ținându-se cont că este o personalitate marcantă a orșului Băile Olănești, dar 
și de faptul că locuiește într-un apartament cu două camera, împreună cu soacra sa și fiica 
ocazional. 
         Dl consilier local Păunescu Ovidiu face precizarea că blocul a fost construit pentru cei 
evacuați din casele naționalizate și retrocedate, dar și pentru cazurile sociale. 
         Dna consilier Nicolăescu Sanda menționează că poate să depună dosar pentru 
repartizarea unui apartament în blocul social. 
         Dl Păunescu Ion îl întrebă pe dl Primar cine răspude de drenurile de pe străzile Băilor și 
Libertății și ce se întâmplă cu puntea de la blocuri. 



         Dl consilier Trașcă Flavius îi aduce la cunoștiință dlui Primar că cetățenii care locuiesc 
la blocuri spun că banii pentru puntea care trebuia amplasată la blocuri au fost cheltuiți pe 
altceva, de aceea nu s-a mai montat aceea punte. 
         Dl Primar face precizarea că datorită faptului că cei de la CEZ au dat aviz nefavorabil 
pentru montarea punții pe vechiul amplasament, trebuie să se găsească un al loc unde poate fi 
montată. 
         Dna consilier Braneci îl întreabă pe dl Primar dacă resturile de asfalt rezultate în urma 
introducerii conductei de apă pe raza satului Cheia, pot fi luate și folosite pentru terasarea 
drumului Blidari, deoarece oamenii nu mai pot ajunge la proprietăți. 
         Dl Primar îi spune că pot fi folosite bucățile de asfalt acolo unde sunt necesare.  
         Dna consilier Dima Mureanu Georgiana întreabă dacă anchetele sociale efectuate la cei 
care au depus dosare pentru repartizarea unui apartament în blocul social, pot fi făcute după 
amiază. 
         Dl Primar precizează că acestea trebuiesc făcute în timpul programului de lucru și ținând 
cont că sunt foarte multe de efectuat s-a stability ca acestea să fie făcute începând cu ora 11 
până la ora 15. 
         Dl consilier local Păunescu Ovidiu face mențiune că trebuiesc reorganizate comisiile din 
care făcea parte dna consilier Ghimiș Valentina. 
         Nemaifiind alte luări de cuvânt, dna  președinte de ședință Ghimiș Valentina declară  ședința 
închisă. 
       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Președinte de ședință 
Dima Mureanu Georgiana                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                                                  jr.Nicolae Gorgan 



 
 
             


