
 

 Proces verbal 

 

         Încheiat astăzi, 26 mai 2015, în ședința ordinară  a Consiliului local al Orașului 
Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.281/19.05.2015. Sunt prezenți 11 consilieri 
locali din totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dna consilier Balaban Rodica i dl consilier 
local Noaje Alexandru. Participă de drept dl Primar al orașului Vasile Sorin Vasilache, dl 
Secretar Gorgan Nicolae, nvita i fiind dna consilier juridic Denisa Enache, dna 
consilier juridic Hogea Irina dl Tatu Viorel i dl Barbu Gheorghe. 
         Dl Primar declară ședința deschisă și face precizarea că a fost transmis Raportul 
întocmit de Curtea de Conturi, în urma verific rii efectuate în cadrul Prim riei pentru 
perioada 01.01.2014-31.12.2014, Raport pe care îl prezint  Consiliului Local. 
         Nu sunt discu ii cu privire la Raportul de Audit financiar, de aceea dl Primar 
supune spre aprobare ordinea de zi în forma propusă: 
        1.Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 
al Orașului Băile Olănești din data de 30 aprilie 2015 
        2.Proiect de hotărâre privind modificare și completare HCL nr.14/03.03.2015 
Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă din locuinţele 
destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate" 
        3.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al orașului Băile Olănești a unor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare, date în concesiune SC APAVIL SA . 
       4. Proiect de hotărâre privind rectificare buget. 

Nefiind modificări sau propuneri de modificare, ordinea de zi este votată  în  forma 
propusă, cu voturi pentru 11. 
         Se dă citire primului punct de pe ordinea de zi și anume ,,Prezentare şi aprobare 
proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Băile Olăneşti din 
data de 30 aprilie 2015”.  
        Nefiind intervenţii pe marginea procesului verbal prezentat se supune spre aprobare 

i se aprobă în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul doi al ordinii de zi, respectiv " Proiect de hotărâre privind 
modificare și completare HCL nr.14/03.03.2015 Aprobarea listei solicitanţilor 
îndreptăţiţi să primească o locuinţă din locuinţele destinate persoanelor evacuate 
din casele naţionalizate". 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și anume 
cererea dnei Bercea prin care solicită  modificarea numărului de membrii care locuiesc cu 
dânsa de 12 la 13 membrii ca urmare a nașterii unui nepot pe data de 30 iulie 2014. 
        Dl Primar face precizarea că lista solicitanțiilor îndreptățiți să primească o locuință 
din locuințele destinate persoanelor evacuate din casele naționalizate a fost aprobată prin 
hotărâre de consiliu local, de aceea acum se impune să se dea o nouă hotărâre care să 
cuprindă modificare solicitată de dna Bercea. 
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         Dna consilier local Nicolăescu Sanda spune că și soacra dânsei care a primit 
apartament în blocul de locuințe, a făcut o cerere de modificare a numărului de membrii, 
cerere care nu i-a fost aprobată la momentul respectiv, de aceea în opinia dânsei nu i se 
pare normal ca să i se aprobe cererea dnei Bercea. 
        Dl consilier local Baicu Georgel întreabă dacă nepotul dnei Bercea primește alocație 
de la statul român și dacă este înregistrat la vreun medic de familie? 
        Dl Primar face mențiunea că nu este vorba de nepotul venit din partea fiicei dnei 
Bercea care este plecată din țară, este vorba de nepotul de fiu. 
        Dan consilier local Sanda propune ca tatăl copilului, dl Bercea Marian să dea o 
declarație pe propria răspundere prin care să declare că el împreună cu familia locuiesc 
efectiv la adresa la care locuiește dna Bercea care este titulara contractului de închiriere. 
        Dna președinte de ședință Dima-Mureanu Georgiana propune să se amâne 
luare unei decizii, până la aducerea declarației pe propria răspundere a dlui Bercea 
Marian. 
         Dl Secretar Gorgan Nicolae că pentru aputea lua o decizie corectă ar trebui să se 
solicite  de la Asociația de locatari, cu câte persoane figurează înregistrată dna Bercea la 
asociație. 
         Nemaifiind  alte luări de cuvânt este propusă spre aprobare propunerea  
făcută de dna consilier Dima-Mureanu, propunere care este votată cu unanimitate 
de voturi.   
        Se trece la punctul trei al ordinii de zi " Proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al orașului Băile Olănești a unor mijloace fixe 
aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, date în concesiune SC 
APAVIL SA ". 
 Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza propunerii proiectului de hotărâre 

i pentru o explica ie mai am nun it  îi d  cuvântul dlui Tatu Viorel. 
 Dl Tatu men ioneaz  c  în anul 2007 s-a dat o hot râre de consiliu local privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Prim riei B ile Ol ne ti în vederea 
scoaterii din func iune i a valorific rii sau dup  caz a cas rii mijloacelor fixe 
concesionate c tre  SC APAVIL SA. Datorit  faptului c  HCL nr.1/31.01.2007  nu a 
fost pus  în aplicare,  cînd s-a întocmit inventarul mijloacelor fixe în anul 2014, au fost 
prinse i aceste mijloace fixe. De aceea este necesar s  se emit  o nou  hot râre 
privind scoaterea din func iune, valorificarea sau dup  caz casarea acestora.  
         Dl consilier Baicu Georgel face precizarea c  se va ab ine la toate hot rârile 
Consiliului Local care au leg tur  cu SC APAVIL SA, societate unde este angajat. 
        Dna pre edinte de edin  supune la vot proiectul în forma prezentat . 
         Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al orașului Băile Olănești a unor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare, date în concesiune SC APAVIL SA ", este aprobat cu voturi 
pentru= 10, ab ineri= 1. 
         Se trece la punctul patru al ordinii de zi, respectiv  " Proiect de hotărâre privind 
rectificare buget”. 
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face 
precizarea că în notele de fundamentare care au stat la baza referatului de rectificare a 
bugetului sunt prezentate în detalui pe ce vor fi cheltuiți banii. 



         Dl consilier local  Păunescu Ovidiu face precizarea că în dreptul Hotelului Central, 
unde este stația de autobus, trebuiesc reparate băncuțele și montate mai multe coșuri de 
gunoi în aceea zonă, deoarece vara este o zonă frecventată de foarte mulți turiști, precum 
și pe Aleea Izvoarelor. 
         Dl consilier Trașcă spune că ar trebui schimbate și coșurile de gunoi care sunt 
ruginite. 
         Dl Primar menționează că se vor schimba toate coșurile de gunoi care sunt 
degradate și vor fi montate coșuri noi și băncute acolo unde este nevoie. 
 Nemaifiind intervenţii pe marginea acestui proiect de hot râre, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind " Proiect de hotărâre privind rectificare buget” și 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
        Nemaifiind alte materiale pe ordinea de zi, dna  preşedinte de şedinţă îi d  cuvântul 
dnei consilier Nicol escu Sanda care anun  c  î i d  demisia din func ia de 
consilier local. 
         Dl Secretar precizeaz  c  se va lua act de demisa dnei Nicol escu, iar cererea 
dânsei va fi înregistrat  în registrul de coresponden  a Consiliului Local. 
         Înainte de închiderea edin ei dl Secretar le aduce la cuno tiin  consilierilor 
locali c  trebuie s - i aleag  un nou pre edinte de edin , deoarece mandatul dnei 
Dima-Mureanu a expirat. 
         Dl consilier Ghi ulescu Marius îl propune în func ia de pre edinte de 

edin  pe dl consilier Tra c  Flavius. 
        Propunerea dlui Ghi ulescu este aprobat  cu unanimitate de voturi. 
         Dl Primar face precizarea c  a sosit dan architect Negoi , împreun  cu echipa 
care se ocup   de realizarea PUG-ului i doresc s  prezinte stadiul lucr rilor privind 
întocmirea PUG-ului. 
        Dna Negoi , le prezint  consilierilor locali h r ile cu localit ile component 
al or ului B ile Ol ne ti, în care au fost determinate zonele din intravilanul 
localit ii, zonele supuse riscului, precum i zonele cu interdic ie de construire. 
        Au mai fost prezentate de asemenea i zonele de protec ie ale resurslor minerale, 
precum i posibilit ile de extindere a zonei intravilane pentru toate localit ile 
component. 
        Dna architect Negoi  face precizarea c  s-a avut în vedere i stabilirea unei 
cromatici a cl dirilor, dar i a materialelor folosite la construc ia acestora. 
         În cadrul prezent rii au avut loc discu ii pe margine celor prezentate, iar dna 
architect a pus în vedere consilierilor locali, dar i angaja iilor prim riei care cunosc 
zona foarte bine, dac  au propuneri s  i le comunice în perspective dezvolt rii în plan 
urbanistic a ora ului B ile Ol ne ti. 
         Nemai fiind discu ii pe marginea materialelor prezentate, dna pre edinte de 

edin  declar  edin a închis , drept pentru care am încheiat prezentul proces 
verbal într-un singur exemplar.  
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