
 
   PROCES VERBAL 

 
                Încheiat  astăzi, 10 februarie 2015, în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Băile 
Olănești, convocată prin Dispoziția Primarului nr.84/05.02.2015. Sunt prezenți 13 consilieri locali din 
totalul de 13 în funcție. Participă de drept dl. Primar Vasilache Vasile Sorin și dl.Secretar Gorgan 
Nicolae, invitați fiind dl. Barbu Gheorghe, dna.Denisa Enache- consilier juridic, dna Hogea Maria Irina-
consilier juridic. 
               Ședința fiind legal constituită, poate să-și desfășoare lucrările în bune condiții. 
               În conformitate cu prevederile Legii  administrației publice locale nr.215/2001cu modificările și 
completările ulterioare, se dă citire ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Orașului Băile Olănești din data de 29 ianuarie 2015; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobare trecere din domeniul public în domeniul privat a 
unui teren în suprafață de 52 mp situat în Băile Olănești str. Piața Nouă lot nr.9, concesionat 
de SC CICOMAR SRL; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobare trecere din domeniul public în domeniul privat a 
unui teren în suprafață de 59 mp situat în Băile Olănești str. Piața Nouă lot nr.8, concesionat 
de SC AIDA SRL;   
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local , a bugetului activităților finanțate 
parțial din venituri proprii și subvenții, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, 
precum și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2014; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii și casării obiectelor de inventar de la 
Liceul Tehnologic ,,Justinian Marina” Băile Olănești, Școala cu clasele I-VIII Dumitru 
Bădescu, Școala cu clasele I-VIII Ionescu Cheianu și Grădinița cu program prelungit Băile 
Olănești.  

          Nefiind obiecțiuni pe marginea materialelor prezentate pe ordinea de zi , se supune la vot ordinea 
de zi, care cu voturi  “pentru”= 13, se aprobă. 
          Se trece la punctul unu al ordinii de zi “Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței 
extraordinare a Consiliului Local al orașului Băile Olănești din data de 29 ianuarie 2015”. 
          Nemaifiind discuții privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune spre aprobare în forma 
propusă si este aprobat cu voturi “pentru”=13. 
        Dna președinte de ședință  Ghimiș Valentina dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și 
anume:”Proiect de hotărâre privind aprobare trecere din domeniul public în domeniul privat a unui 
teren în suprafață de 52 mp situat în Băile Olănești str. Piața Nouă lot nr.9, concesionat de SC 
CICOMAR SRL”. 
         Dl Primar prezintă materialele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face precizarea că au  
fost încheiate două contracte de concesiune unul pentru suprafața de 52 mp din domeniul public și unul 
pentru suprafața de 8 mp din domeniul privat, iar pentru a putea alipi cele două loturi și pentru obținerea 
cadastrului funciar este necesar ca ambele loturi să aibe același regim juridic. 
        Nemaifiind alte discuții cu privire la acest proiect dna președinte de ședință supune la vot “Proiectul 
de hotărâre privind aprobare trecere din domeniul public în domeniul privat a unui teren în 
suprafață de 52 mp situat în Băile Olănești str. Piața Nouă lot nr.9, concesionat de SC CICOMAR 
SRL” care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
      Dna președinte de ședință prezintă punctul trei de pe ordinea de zi anume “Proiect de hotărâre 
privind aprobare trecere din domeniul public în domeniul privat a unui teren în suprafață de 59 
mp situat în Băile Olănești str. Piața Nouă lot nr.8, concesionat de SC AIDA SRL”. 
         Dl Primar prezintă materialele care au stat la baza întocmirii acestui proiect de hotărâre și face 
precizarea că este aceeași situație ca și la proiectul anterior. 
         Nemaifiind obiecțiuni pe marginea acestui proiect de hotărâre, se supune la vot și este aprobat cu 
voturi “pentru”=13. 
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         Se dă citire  punctului patru de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local, a bugetului activităților finanțate parțial din venituri proprii și subvenții, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și aprobarea Programului de investiții 
pentru anul 2014”. 
         Dl Primar prezintă materialele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face precizarea că la 
baza fundamentării bugetului stau notele de fundamentare făcute de fiecare compartiment, dar și adresele 
din paartea Direcției Generale a  Finanțelor Publice Vâlcea prin care ni se comunică nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unității administrative teritoriale Băile Olănești, dar 
și Sumele defalcate din Tva pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate. 
         Dl consilier Baicu Viorel face precizarea că în dosarele consilierilor nu sunt notele de fundamentare. 
         Dl Secretar Gorgan Nicolae menționează că nu au fost xeroxate notele de fundamentare deoarece 
necesită foarte multe coli. 
         Dl consilier Baicu Viorel propune ca la consilieri care au adrese de e-mail să le fie trimise 
materialele pe e-mail. 
         Dl consilier Păunescu Ion întreabă dacă la Cap. Calamități sunt alocați bani și pentru drumul 
Piciorul Porcului. 
         Dl Primar menționează că pentru acel drum se ocupă cei de la Drumurile Județene. 
         Dna consilier Nicolăescu Sanda  spune că pe str. Mura nu se mai poate intra cu autoturismul, 
deoarece cei de la ERBAȘU au distrus toată strada și nici nu au terminat lucrarea, că s-au mutat la altă 
lucrare, iar gardul din dreptul proprietății familiei Filip stă să cadă deoarece s-au făcut lucrări lângă el. 
         Dl Primar face precizare că se va lua legătura cu cei de la ERBAȘU pentru a vedea care este situația 
și de ce nu au terminat lucrările în acea zonă. 
         Dl Primar Vasilache Vasile Sorin continuă cu prezentarea bugetului și spune din ce este compus 
acesta pe venituri și cheltuieli și face precizarea că în buget au fost alocați bani  pentru norma de hrană 
pentru polițiștii comunitari dar trebuie votat într-o ședință viitoare cuantumul acestei norme. 
         Dna consilier Nicolăescu Sanda întreabă ce s-a întâmplat cu Asociația ,, Zona Metropolitană”. 
         Dl Secretar face mențiunea că s-a modificat denumirea acelei asociații din Asociația , Zona 
Metropolitană” în Asociațía ,, Zona turistică metropolitană” într-o ședință la care dna consilier Nicolăescu 
Sanda   a fost absentă. 
          Dl Primar face mențiunea că în lista de investiții  pe anul 2015 a fost făcută nominalizarea 
achizițiilor de bunuri șă a altor   cheltuieli de investiții, precum și achiziționarea unui teren pentru 
construirea unei baze sportive.. 
        Dl consilier Baicu Vasile propune ca la finalizarea lucrărilor de asfaltare să fie montate indicatoare 
cu denumirea străzilor. 
        Dna consilier Braneci Niculina întreabă cât costă construirea bazei sportive. 
        Dl Primar raspunde că pentru baza sportivă abia a fost întocmită documentația necesară. 
       Dl consilier Păunescu Ion  face precizare că este necesară construirea unei baze sportive deoarece pe 
tot parcursul anului stațiunea este vizitată de diferite grupuri de sportivi. 
        Dna consilier Braneci întreabă ce se face pe str. Podului 
       Dl Primar precizează că pe str. Podului s va interveni pentru consolidare acolo unde este necesar. 
       Dna consilier Nicolăescu Sanda menționează că  preoți din cadrul Parohiei din Olănești Sat doresc să 
construiască o capelă, dacă se poate să ăi ajute și Primăria cu parte din cheltuieli. 
       Dl Primar spune că este la curent cu această  inițiativă a preoților. 
        Dl consilier local Pahomnie C-tin face precizarea că în localitatea componentă Cheia, în dreptul 
familiei Olteanu  exista o punte pe unde se putea trece râul, dar datorită inundațiilor de anul trecut aceea 
punte a fost luată de râu. 
      Dl Primar menționează că au fost primiți bani separați pentru refacere poduri și podețe, iar Lista de 
investiții trebuie suplimentată cu suma de 1000 pentru regularizarea cheltuielilor la blocul de locuințe 
sociale. 
      Dna consilier juridic Enache Denisa face mențiunea că în lista de investiții trebuiesc prinși și banii 
pentru licență soft pentru Registrul Riscurilor. 
       Dl consilier Trașcă Flavius întreabă dacă  în banii pentru asfaltare sunt cuprinse și rigolele, iar pe 
strada Forestierilor în dreptul bisericii ar trebui montate coșuri de gunoi. 
      Dl consilier Păunescu Ovidiu întreabă dacă suma pentru refacere pasarelelor nu trebuie să corespundă 
cu suma care este cuprinsă la Cap. Calamități și în ce constă refacerea platformelor de drum executate pe 
Calamități. 



    Dl Barbu spune că refacerea platformei a constat în balastarea și cilindrarea platformelor de drum 
calamitate. 
    Dl Păunescu Ion  face precizarea că trebuie să se termine montarea băncuțelor.  
    Nu mai sunt alte discuții cu privire la acest proiect, se supune la vot de către dna  președinte de ședință. 
     Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate 
parțial din venituri proprii și subvenții, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și 
aprobarea Programului de investiții pentru anul 2014” este aprobat cu unanimitate de voturi. 
     Dna  președinte de ședință Ghimiș Valentina  dă citire  punctului nr.5 de pe ordinea de zi și anume 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii și casării obiectelor de inventor de la Liceul 
Tehnologic ,,Justinian Marina” Băile Olănești, Școala cu clasele I-VIII Dumitru Bădescu, Școala cu 
clasele I-VIII Ionescu Cheianu și Grădinița cu program prelungit Băile Olănești.  
      Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face precizare că este 
vorba despre obiecte de la toate cele trei școli. 
     Nemaifiind obiecțiuni pe marginea acestui proiect de hoărâre, dna președinte de ședință îl supune la 
vot și este aprobat în unanimitate. 
      Nemaifiind alte materiale propuse pe ordinea de zi dl Primar, dă citire materialelor propuse la Diverse 
și anume: 

1.Solicitarea formulată de Asociația Natura Montaniardul Călăuză cu sediul ăn Rîmnicu 
Vâlcea pentru acordarea unui sediu stabil Serviciului Salvamont Olănești. 

       Dl Primar îi dă cuvântul dlui vice primar Popa Titel care face precizarea că acestei asociații îi trebuie 
un sediu pentru a putea accesa fonduri europene, dar și pentru a avea unde să-și depoziteze echipamentul 
ethnic individual și de echipă, precum și cel medical, material care trebuiesc depozitate ăn condiții de 
siguranță, conform principiilor de protecția muncii, cu normele IKAR-CISA și ale legilor în vigoare. 
       Dl VicePrimar mai menționează că această asociație poate doar să semnalizeze trasee montane, dar 
nu are dreptul să intervină în acțiuni de salvare montană. 
       Dl consilier local Păunescu Ovidiu întreabă de ce s-a mărit prețul la apă, fără a fi discutat în ședința 
de consiliu local. 
       Dl Primar răspunde că atribuțiile în acest sens au fost delegate către ADI Vâlcea. 
       Dl Păunescu Ion  dorește să afle cine plătește apa meteorică? 
       Dl Primar spune că se va informa înainte de a da un răspuns. 
       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 
 GHIMIȘ  VALENTINA                                                                                                 
 

                                                                                                      
                                                                                   SECRETAR,               

                                           jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
 
 


