
 
   PROCES VERBAL 

 
                {ncheiat  ast`zi, 09 decembrie 2014, [n ]edin\a ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr.392/03.12.2014. Sunt prezen\i 12 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipse]te dl. Ghi\ulescu Marius. Particip` de drept dl. Primar Vasilache Vasile 
Sorin si dl.Secretar Gorgan Nicolae, invita\i fiind dl. Tatu Viorel, dna.Denisa Enache- consilier juridic, 
dna Hogea Maria Irina-consilier juridic. 
                }edin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desf`]oare lucr`rile [n bune condi\ii. 
               {n conformitate cu prevederile Legii  administra\iei publice locale nr.215/2001 
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare ordinea de zi cu urm`toarele 
proiecte: 

1.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei extraordinare a Consiliului Local al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 14 noiembrie 2014; 
2. Proiect de hot`r@re privind aprobare rectificare buget local; 
3. Proiect de hot`r@re privind aprobarea pre\ului de furnizare a energiei termice [n sistem 
centralizat;   
4. Proiect de hot`r@re privind modificare ]i completarea anexei nr.8 la HCL 
nr.61/28.11.2014 pentru stabilirea ]i aprobarea impozitelor ]i taxelor locale pe anul 2014; 
5. Proiect de hot`rare privind aprobarea ocup`rii temporare a unui teren din domeniul 
public [n suprafa\` de 2038 mp; 
6.Proiect de hot`r@re privind aprobare re\ea ]colar` pentru anul ]colar 2015-2016; 
7. Proiect de hot`r@re privind aprobare modificare Deviz general ]i indicatori tehnico-
economici la proiectul de Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n sta\iunea B`ile Ol`ne]ti. 

          Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate pe ordinea de zi , se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi, care cu voturi  “pentru”= 12, se aprob`. 
          Se trece la punctul unu al ordinii de zi “Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei 
extraordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 14 noiembrie 2014”. 
         Dl consilier P`unescu Ovidiu face precizarea ca [n urm`torul proces verbal al ]edin\ei s` fie 
cuprinse toate lu`rile de cuv@nt. 
         Nemaifiind alte discu\ii privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune spre aprobare [n 
forma propus` si este votat cu voturi “pentru”=12. 
        Dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin d` citire urm`torului punct de pe ordinea de zi ]i anume:” 
Proiect de hot`rare privind aprobare rectificare buget local”. 
         Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i face  
precizarea c` [n noaptea de revelion vor  fi  focuri de artificii cu toate c` nu au fost aloca\i bani pentru 
acestea, deorece au r`mas de la alte capitole. 
        Dna consilier Nicol`escu [ntreab` de unde au fost repartiza\i banii pentru reabilitarea str`zilor? 
       Dl Primar spune c` prin Adresa nr.18352/04.12.2014 emis` de Consiliul Jude\ean s-au majorat 
sumele defalcate din TVA, pentru finan\area cheltuielilor privind drumurile comunale cu suma de 
103.000 lei [n trimestrul IV 2014, bani care vor fi folosi\i pentru drumurile din Mosoroasa  ]i Comanca. 
       Dl P`unescu Ovidiu are nel`muriri cu privire la drumul din Comanca, de ce nu s-a [nceput de jos cu 
reabilitarea? 
       Dl Primar  face precizarea c` a]a a fost [ntocmit` documenta\ia. 
       Dl consilier Pahomnie C-tin [ntreab` c@nd se va reface drumul spre Dealul Cheii, pentru c` datorit` 
intemperiilor vremii, cei care au at@t case c@t ]i planta\ii pomicole sau p`]uni nu mai pot ajuge dec@t cu 
tractoare? 
       Dl Primar Vasilache Vasile Sorin men\ioneaz` c` pentru a se putea reface acel drum, mai [nt@i 
trebuie s` se [ntocmesc` documenta\ia topografic`, deoarece drumul respectiv nu este prins [n domeniul 
public . 
       Dna cosilier Balaban face precizarea c` str. Carol Davila cu toate c` a fost asfaltat`, a fost stricat` de 
intervene\iile la re\eaua de ap` ]i canal f`cute de dna Tudor. 
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       Dl Primar face men\iunea c` au fost aduse materiale  pentru a fi ref`cute toate str`zile, dar datorit`  
interven\iilor facute de dna Tudor la re\eau de ap` ]i canal, dar ]i a ma]inilor de mare tonaj care vin la 
hotelul dlui Rebenciuc nu permit refacere [n totalitate a str`zii. 
       Dl consilier Baicu Vasile propune s` fie chemat dirigintele de ]antier pentru a da explica\ii [n leg`tur` 
cu situa\ia luc`rilor desf`]urate [n sta\iune. 
        Dl Primar precizeaz` c` starea str`zilor nu este cea mai bun` , pentru c` sunt dou` firme care 
lucreaz` ]i anume SC CAZICOM SRL ]i SC CONSTRUC|II ERBA}U SA, fiecare pe domeniul ei de 
activitate. 
        Nemaifiind alte discu\ii cu privire la acest proiect dl pre]edinte de ]edin\` supune la vot “Proiectul  
de hot`rare privind aprobare rectificare buget local” care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
      Dl pre]edinte de ]edin\` prezint` punctu trei de pe ordinea de zi anume “Proiect de hot`rare privind 
aprobarea pre\ului de furnizare a energiei termice [n sistem centralizat”. 
         Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza [ntocmirii acestui proiect de hot`r@re ]i [i d` 
cuv@ntul dlui Tatu Viorel. 
         Dl consilier local P`unescu Ovidiu [ntreab` de ce pre\ul la facturare c`tre popula\ie este mai mare 
dec@t [n anul 2010? 
        Dl ing. Tatu Viorel face precizarea c` pre\ul este mai mare dec@t [n 2010, deoarece subven\ia 
suportat` de c`tre Prim`rie s-a diminuat conform legii. 
         Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui proiect de hot`r@re, se supune la vot ]i este aprobat 
cu voturi “pentru”=12. 
         Se d` citire citire punctului patru de pe ordinea de zi “Proiect de hot`rare privind modificare ]i 
completarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2014 pentru stabilirea ]i aprobarea impozitelor ]i 
taxelor locale pe anul 2014”. 
         Dl Primar precizeaz` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re precum ]i 
necesitatea aprob`rii acestui proiect. 
         Dl Secretar Gorgan Nicolae face precizarea c` la punctual 31 din anexa nr.8 din HCL nr.61 s-a f`cut 
men\iunea expres` pentru ce agen\i economici este aceea tax`  ]i de ce taxa este a]a mic`. 
         Dna consilier Balaban ]i dna consilier Braneci spun c` taxa este foarte mic`. 
        Dl Primar explic` de ce pre\ul este a]a mic, pentru c` SC CONSTRUC|II ERBA}U SA s-a ocupat 
de amenajarea zonei unde []i vor desf`]ura ]antierul ]i mai face precizarea c` acest` societate a avut 
[ntotdeauna dechidere c`tre problemele Prim`riei ]i au trimis utilajele de fiecare dat` c@nd a fost nevoie 
de ele. 
      Doamnele consilier fac prounerea ca dup` ce, cei de la SC ERBA}U SA, []i organizeaz` ]antierul s` 
se pun` la dispozi\ia Consiliului Local facturile de utilit`\i emise pentru acel punct. 
       Dl Primar face men\iunea c` toate facturile de utilit`\i vor fi pl`tite de ei , deoarece altfel nu se pot 
justifica costurile ridicate ale facturilor. 
       Nu mai sunt alte discu\ii cu privire la acest proiect ]i se supune la vot de c`tre dl pre]edinte de 
]edin\`. 
      Proiectul  de hot`rare privind modificare ]i completarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2014 
pentru stabilirea ]i aprobarea impozitelor ]i taxelor locale pe anul 2014 este aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
      Dl  pre]edinte de ]edin\` Pahomnie C-tin d` citire  punctului nr.5 de pe ordinea de zi ]i anume “ 
Proiect de hot`rare privind aprobarea ocup`rii temporare a unui teren din domeniul public [n 
suprafa\` de 2038 mp” ]i nefiind discu\ii pe marginea acestui proiect este supus votului Consiliului 
Local. 
      Acest proiect este aprobat cu voturi”pentru”=12. 
    Dl Pahomnie C-tin supune spre dezbatere “Proiectul de hot`r@re privind aprobare re\ea ]colar` 
pentru anul ]colar 2015-2016” 
    Dl Secretar Gorgan Nicolae face precizarea c` este necesar aprobarea acestiu proiect de hot`r@re, cu 
toate c` ulterior va avea nevoie de avizul inspectoratului. 
    Dl Primar Vasilache Vasile Sorin men\ioneaz` c` ]colile vor r`m@ne [n aceea]i form` cu toate c` sunt 
foarte pu\ini copii. 
     Dna consilier local Nicol`escu Sanda [ntreab` dac` ]coala din localitatea component` Cheia va fi 
[nchis`? 
    Dl Primar r`spunde c` nu se va [nchide chiar dac` sunt putini copii dar probabil se vor face clase 
simultane. 
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     Nemaifiind alte obiec\iuni pe marginea acestui proiect de ho`r@re, dl pre]edinte de ]edin\` [l supune la 
vot ]i este aprobat [n unanimitate. 
      Se d` citire ultimului punct de pe ordinea de zi ]i anume  “Proiect de hot`r@re privind aprobare 
modificare Deviz general ]i indicatori tehnico-economici la proiectul de Reabilitarea Infrastructurii 
Rutiere [n sta\iunea B`ile Ol`ne]ti”. 
     Dl Primar prezint` materialele care au stat la baza acestui proiect de hot`r@re ]i face precizarea c` [n 
Devizul ini\ial nu au fost aloca\i bani pentru realizarea bran\amentelor la re\eaua electric` pentru 
semafoarele montate, precum ]i pentru func\ionarea pompelor pentru preluarea apelor menajere din cotele 
de sub nivelul colectorului. 
      Dl consilier P`unescu Ovidiu [ntreab` ce se [nt@mpl` cu banii pentru st`zile Mura, Plea]a ]i 
Viezuianu, dac` nu vor fi cheltui\i p@n` la sf@r]itul anului? 
     Dl Primar face precizarea c` acei bani trebuiesc cheltui\i , deoarece altfel se pierd conform OG prin 
care au fost aloca\i ]i lucr`rile vor fi efectuate de SC ESU SRL. 
      Dl Pre]edinte de ]edin\` Pahomnie Ctin supune la vot proiectul  [n forma prosus`, care este votat cu 
voturi “pentru”=12. 
      Nemaifiind alte materiale propuse pe ordinea de zi dl Primar, d` citire materialelor propuse la Diverse 
]i anume: 

1.Solicitare dlui dr. Anicescu Viorel, medic veterinar  prin care cere repartizarea unui spa\iu 
necesar [n activitatea sanitar  veterinar` care va fi doatat de c`tre CVV  B`ile Ol`ne]ti cu 
aparatur` necesar` steriliz`rii c@inilor din localitate, precum ]i pentru p`strarea documnetelor 
privitoare la microciparea ]i identificarea c@inilor din sta\iune. 
 Dl Secretar Gorgan Nicolae face precizarea c` la cererea  dlui  Anicescu  i se va formula un 
r`spuns [n scris prin care i se va solicita s` anexeze la cerere documente prin care exlic` [n ce 
const` activitatea ]i ulterior se va [ntocmi documenta\ia de concesionare a spa\iului. 
 2.Dl Primar d` citire cererii formulate de dna Bo]oag` Daniela administrator la SC 
FARMACIA DAILYFARM SRL cu obiect de activitate comercializarea produselor  
farmaceutice,  prin care solicit` concesionarea unui spa\iu de 60 mp [n localitatea Ol`ne]ti Sat, 
[n vederea dechiderii unei farmacii sau drogherii, 
 Dl Primar face men\iunea c` i se va r`spunde [n scris. 
3.Dl Bercea Ctin [n calitate de [mputernicit al asocia\iei de locatari ,,B~ILOR 22” solicit` 
aprobarea repartiz`rii spa\iului de pe sc1 et.3 din blocul de locuin\e sociale, str.B`ilor nr.22 [n 
vederea desf`]ur`rii activit`\ii asocia\iei de locatari, precum ]i aprobarea constituirii asocia\iei 
de locatari ]i eliberarea CUI. 
  {n urma dezbaterilor pe marginea acestei cereri, dl Secretar Gorgan face precizarea c` [n 
r`spunsul care va fi formulat la acest` cerere i se va pune [n vedere dlui Bercea Ctin ca acel 
spa\iu s` fie folosit numai  pentru desf`]urarea activit`\ii asocia\iei ]i nu [n alte scopuri. 
4.Cerere formulat` de Liceul Tehnologic prin care solicit` s` fie desemnat` d-na 
Dima -Mureanu Maria Georgiana ca reprezentant al Consiliului Local [n Cosiliul de 
administra\ie al liceului [n anul ]colar 2014-2015. 

        Dl consilier P`unescu Ovidiu men\ioneaz` c` exist` posibilitatea ca dna Dima Mureanu Georgiana 
s` fie incompatibil` cu aceast` func\ie, deoarece dna este ]i consilier local ]i cadru didactic. 
         Dl Secretar Gorgan Nicolae precizeaz` c` inainte de a se da un r`spun la aceast` cerere se va 
documenta. 
          Dl Primar prezint` deciziile AJFP V@lcea referitoare la repartizarea sumelor alocate [n baza OUG 
nr.74/2014, respectiv suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, care au fost transmise pe 
email ]i pentru  care ulterior se va [ntocmi referat de specialitate pentru emitere hot`r@re de consiliu local 
pentru  rectificare de buget. 
           Dl consilier local P`unescu Ovidiu [ntreab` dac` banii pentru situa\iile de urgen\` cuprin]i [n banii 
pentru drumurile jude\ene se vor pierde dac` nu vor fi cheltui\i p@n` la sf@r]itul anului. 
          Dl Primar face precizarea c` chiar dac` banii nu vor fi cheltui\i to\i pentru drumurile jude\ene, 
ace]tia vor fi transfera\i acolo unde este nevoie. 
          Dl P`unescu Ovidiu [ntreab` ce s-a [nt@mplat cu contractual cu cei de la RDS, deoarece cei de la 
AKTA cresc pre\ul pe fiecare lun`. 
          Dl Secretar Gorgan Nicolae men\ioneaz`  c` datorit` faptului c` cei de la ENEL nu mai dau avizul 
pentru instalarea de cabluri pe re\eaua aerian`, celor de la RDS nu le convine introducerea cablurilor 
subteran deoarece costurile nu acoper` investi\ia. 
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          Dl Primar spune c` singura solu\ie ar fi aceea ca s` se dea o hot`r@re de consiliu local prin care s`  
li se acorde celor de la RDS avizul ]i ulterior ace]tia s` se adreseze instan\ei cu cerere de concuren\` 
neloilal`, pentru c` cei de la AKTA au cablu aerian. 
         Dna Braneci face precizarea c` cei de la AKTA nu emit facturi c`tre popula\ie. 
         Dl Primar Vasilache Vasile Sorin spune c` se va lua [n considerare problema emiterii de facturi 
c`tre popula\ie ]i li se va transmite [n scris celor de la AKTA acest` sesizare. 
         Dl consilier P`unescu Ovidiu  [ntreab` de ce profesorii nu ]i-au primit banii pentru navet` cu toate 
c` a fost adoptat` o hot`r@re de consiliu local [n acest sens. 
        Dl Primar r`spunde c` nu s-au primit bani suficien\i pentru acoperirea acestor cheltuieli. 
       Dl  consilier P`unescu Ovidiu [ntreab` c`nd se va [ncepe pavazarea ora]ului? 
       Dl Primar precizeaz` c` pavazarea s-a [nceput déjà ]i au fost aloca\i bani [n acest sens. 
       Dna consilier Nicol`escu Sanda face men\iunea c` pe f@nt@na de la Tisa s-a pus lac`t de c`tre dl 
Rebenciuc, cu toate c` acea f@nt@n`  deservea ]i alte familii, iar drumul de acces este blocat. 
      Dl Primar Vasilache Vasile Sorin r`spunde c` se vor face verific`ri pentru a se constata acest fapt  ]i 
va avea o discu\ie cu dl Rebenciuc [n vederea rezolv`rii [ntr-un mod favorabil a acestei probleme. 
      Dna consilier Nicol`escu face precizarea c` [n fa\a Vilei nr.1 nu s-au construit rigole ]i  din aceast` 
cauz` se str@nge foarte mult` ap`. 
      Dl consilier Tra]c` Flavius spune c` [n acel loc se str@nge ap` datorit` faptului c` strada a fost 
construit` defectuos ]i anume c` [n loc s` i se dea inclinare la covorul asfaltic spre exterior i s-a dat spre 
interior. 
       Dna consilier Nicol`escu Sanda [ntreab` ce se [nt@mpl` [n dreptul propriet`\ii familiei Cebuc? 
       Dl Primar face men\iunea c` este cunoscut` situa\ia ]i se va introduce un tub pentru captarea apelor, 
deoarece [n aceea]i situa\ie cu familia Cebuc mai sunt ]i alte familii. 
       Dl consilier local P`unescu Ovidiu ridic` problema iluminatului public, iar dna Nicol`escu spune c` 
[n p`durea Muzican\ilor nu este nici un bec. 
       Dl Primar precizeaz` c` in punctul p`durea Muzican\iilor nu se pot instala becuri deoarece re\eaua 
electric` nu trece prin acea zon` ]i pentru a se putea realiza iluminatul public acolo  trebuie [ntocmit` 
documenta\ia pentru extindere re\ea electric`. 
       Dl consilier Tra]c` Flavius men\ioneaz` c` sunt foarte dese [ntreruperile de energie electric`. 
       Dl consilier Baicu Vasile spune c` au fost monta\i senzori de protec\ie care declan]eaz` [ntreruperii 
de energie electric`. 
       Dl Primar Vasilache Vasile Sorin aduce la cuno]tin\a consilierilor locali care fac parte din Comisia 
pentru repartizarea locuin\elor sociale, c` trebuie s` se reuneasc` deoarece este necesar introducerea de 
noi criterii de departajare pentru c` vor fi foarte multe dosare cu acela]i punctaj. 
      Dna consilier Dima-Mureanu Georgiana [i aduce la cuno]tin\` dlui Primar c` profesorii de la ]coala 
din Ol`ne]ti Sat nu au unde s`-]i parcheze autovehiculele ]i de aceea vine cu rug`mintea ca atunci c`nd 
va veni z`pada, s` poat` parca ma]inile pe strada Prof.Dr Ol`nescu. 
       Dna Dima- Mureanu mai face precizarea c` s-a [ntrunit comisia de casare a materialelor didactice ]i 
[ntreab` care este procedura care trebuie urmat`? 
       Dl Secretar Gorgan Nicolae men\ioneaz` casarea obiectelor se face [n conformitate cu prevederile  
art.  43 OMF nr.2861/2009 privind aprobarea normelor privind organizarea ]i efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor ]i capitalurilor proprii, iar termenul de depunere a propunerilor 
de casare este de 7 zile de la terminarea inventarierii. 
       Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, dl pre]edinte de ]edin\` Pahomnie Ctin declar` ]edin\a [nchis`. 
       Drept pentru care am [ncheiat prezentul proces verbal. 
   
 
 
  Pre]edinte de ]edin\` 
 PAHOMNIE CONSTANTIN                                                                                                  
 

                                                                                                      
                                                                                   SECRETAR,               

                                           jr.Nicolae Gorgan 
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