
 

   Proces verbal 

         Încheiat astăzi, 26 martie 2015, în ședința ordinară  a Consiliului local al Orașului Băile 
Olănești, convocată prin Dispoziția nr.204/26.03.2015. Sunt prezenți 11 consilieri locali din 
totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dna Ghimiș Valentina care și-a dat demisia din funcția de 
consilier local și dna consilier local Nicolăescu Sanda. Participă de drept dl Primar al orașului 
Vasile Sorin Vasilache, dl Secretar Nicolae Gorgan, dna consilier juridic Denisa Enache, dna 
Hogea Maria Irina-consilier juridic și este invitat reprezentantul firmei SC GRIG CHIROIU 
MEDIA COMPANY SRL. 
         Dl Primar declară ședința deschisă și propune suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele: 
        -Proiectul de hotărâre privind ,,Aprobarea funcționării Serviciului public de 
administrare a Proiectului "Dezvoltarea integrată a stațiunii Băile Olănești", până la 
data de 15.04.2015” 
       - Raportul activității Poliției Locale pentru anul 2014, 
       - iar la Diverse: Memoriul Asociației de părinți ,, Izvoarele Olăneștiului” prin care 
solicită  finanțarea parțială a Programului After school și supune spre aprobare ordinea de zi 
în forma propusă: 
            1.Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al 
Orașului Băile Olănești din data de 10 martie 2015 
         2. Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței de extraordinare  a Consiliului 
Local al Orașului Băile Olănești din data de 13 martie2015 
         3.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier localal dnei 
Ghimiș Valentina 
         4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui Baicu 
Georgel. 
         5.Proiect de hotărâre privind acordare normă  hrană polițiștilor locali 
         6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al 
orașului Băile Olănești la data de 31.12.2014 și aprobarea contului de venituri și 
cheltuieli instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 
31.12.2014. 
         7.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului public de 
administrarea,exploatarea și întreținerea parcării, a centrului balnear și a piscinei 
acoperite, întreținerea, administrarea și exploatarea bazei de agreement. 
         8.Proiect de hotărâre privind mandatarea administratorului Tudose Mircea, 
privind gestionarea serviciilor delegate prin HCL nr..  
        Ședința fiind legal constituită, dl Primar dă citire ordinii de zi. 
        Ordinea de zi este votată  în  forma propusă de dl Primar, cu voturi pentru 11. 
         Se dă citire primului punct de pe ordinea și anume ,, Prezentare și aprobare proces 
verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Orașului Băile Olănești din data de 10 
martie 2015”. 
         Nu sunt discuții cu privire la procesul verbal, iar dna președinte de ședință îl supune 
spre aprobare și este aprobat cu voturi pentru= 11. 
         Dna președinte de ședință dă citire punctului doi de pe ordinea de zi și anume ,, 
Prezentare și aprobare proces verbal al ședinței de extraordinare  a Consiliului Local al 
Orașului Băile Olănești din data de 13 martie2015” este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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      Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume    
  ,, Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier localal dnei Ghimiș 
Valentina”. 
         Dl Secretar face mențiunea că în conformitate cu legea, chiar dacă dna Ghimiș și-a dat 
demisia din data de 01.03.2015, mandatul îi încetează mandatul în prima ședință ordinară a 
Consiliului Local. 
         Nemaifiind discuții pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi, dna președinte de 
ședință îl supune spre aprobare în forma propusă proiectul de hotărâre  fiind aprobat cu 
voturi pentru 11. 
         Se dă citire punctului 4 de pe ordinea de zi și anume ,, Proiect de hotărâre privind 
validarea mandatului de consilier local al dlui Baicu Georgel”. 
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face 
precizarea că în urma demisiei dnei Ghimiș Valentina, postul de consilier local rămăsese 
vacant. 
         Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, de aceea dna președinte de 
ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 
         Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui Baicu 
Georgel este aprobat cu unanimitate de voturi. 
        Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi și anume 
 ,, Proiect de hotărâre privind acordare normă  hrană polițiștilor locali”. 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre. 
        Dl consilier Baicu Viorel face precizarea că în conformitate cu prevederile art. 7 din  HG 
nr.171/2015 în cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a 
susține acordarea normei de hrana stabilite potrivit prezentei hotărâri pentru intregul an, 
autoritățile administrației publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an 
calendaristic.  
         Dna consilier Balaban Rodica menționează că polițiști locali participă în situații de 
urgență alături de poliție și jandarmerie. 
         Dl consilier Baicu Viorel face mențiunea că se va abține de la vot la acest proiect de 
hotărâre, deoarece nu înțelege cum s-a ajuns la suma de 300 lei. 
        Dl consilier Păunescu Ovidiu spune că a solicitat de câteva ori poliția locală în 
rezolvarea unor incidente, iar acețtia au foarte prompți. 
         Nemaifiind alte luări de cuvânt, dna  președinte de ședință Dima Mureanu Georgiana 
supune spre aprobare proiectul în forma propusă, proiect care este votat cu 10 voturi pentru și 
o abținere. 
         Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Băile Olănești la data de 
31.12.2014 și aprobarea contului de venituri și cheltuieli instituții publice finanțate din 
venituri proprii și subvenții la data de 31.12.2014”. 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre. 
        Dna consilier Dima Mureanu Georgiana face mențiunea că restanțele la persoanele fizice 
sunt foarte mari. 
         Dl Primar precizează că sunt inaintate dosare în instanță pentru persoanele fizice, iar 
debitele neachitate sunt transformate în zile lucrătoare în folosul comunității. 
         Dl consilier Păunescu Ovidiu face mențiunea că la referatul întocmit de compartimentul 
buget contabilitate la pagina nr.5 la Cap.84.02 nu corespunde suma. 
         Dl Primar o invită în ședință pe dna contabil Baicu Camelia, pentru a putea clarifica 
această neconcordanță. 
         Dna contabil menționează că nu trebuia trecut pct. 4.1 deoarece banii pentru aceea 
investiție sunt veniți de la guvern. 
        Dna consilier Dima Mureanu Georgiana precizează că din străzile trecute la pct.4.2, este 
reparată în totalitate numai strada Vâlcele, iar cu restul ce se întâmplă? 
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         Dl Primar răspunde că așa este denumirea proiectului, dar urmează să se repare și 
celelalte străzi. 
         Nemaifiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dna președinte de 
ședință îl supune spre aprobare în forma propusă și este votat cu voturi pentru= 10, iar 
dna Dima Mureanu Georgiana se abține.  
        Dna președinte de ședință, dă citire punctului nr.7 de pe ordinea de zi și anume ,,Proiect 
de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrarea, exploatarea 
și întreținerea parcării, a centrului balnear și a piscinei acoperite, întreținerea, 
administrarea și exploatarea bazei de agreement”. 
         Dl Primar dă citire expunerii de motive și face precizarea că este necesar aprobarea 
acestui proiect de hotărâre deoarece pentru a putea funcționa societatea. 
         Dl consilier Baicu Georgel face mențiunea că dacă administratorul va ști cum să 
administreze societatea, este o sursă de venit și spune că se abține la acest proiect de hotărâre 
deoarece nu a fost de când a fost înființată acestă societate. 
         Nemaifiind luări de cuvânt, este supus la vot proiectul în forma propusă, proiect 
care este votat cu voturi pentru=10 și abțineri=1. 
         Dna președinte de ședință dă citire următorului punct de pe ordinea de zi ,, Proiect de 
hotărâre privind mandatarea administratorului Tudose Mircea, privind gestionarea 
serviciilor delegate prin HCL nr…”. 
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face 
mențiunea că trebuie propusă o suma pentru remunerația dlui administrator Tudosie Mircea. 
        Dl consilier local Păunescu Ovidiu propune suma de 1500 lei brut. 
         Dna președinte de ședință supune spre aprobare propunerea dlui consilier Păunescu 
Ovidiu, propunere care este votată cu unanimitate de voturi. 
         Nemaifiind alte luări de cuvânt pe marginea acestui proiect, este supus spre 
aprobare în forma propusă ți este votat cu voturi pentru=10, abțineri=1. 
         Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume Proiectul de hotărâre privind 
Aprobarea funcționării Serviciului public de administrare a Proiectului "Dezvoltarea 
integrată a stațiunii Băile Olănești", până la data de 15.04.2015”. 
         Dl Primar menționează că ținând cont de referatul compartimentului tehnic prin care se 
propune aprobarea prelungirii funcționării Serviciului de administrare a Proiectului ,, 
Dezvoltarea integrată a stațiunii Băile Olănești” până la data de 15.04.2015, deoarece plățíle 
pentru salrii și cheltuieli curente pentru luna martie se fac în aprilie, de aceea este necesară 
prelungirea funcționării Serviciului. 
        Nu sunt luări de cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre, care este supus spre 
aprobare.   
        Proiectul de hotărâre privind Aprobarea funcționării Serviciului public de 
administrare a Proiectului "Dezvoltarea integrată a stațiunii Băile Olănești", până la 
data de 15.04.2015 este aprobat cu voturi pentru=12. 
        Nemaifiind alte proiecte pe ordinea de zi, dl Primar îi dă cuvântul dlui Viceprimar, 
pentru prezentarea raportului privind activitatea Poliției Locale în anul 2014. 
       Dl Viceprimar prezintă raportul și face precizarea că Poliția Locală a colaborat și 
colaborează în continuare cu Poliția Orașului Băile Olănești, avînd multe acțiuni comune. 
       Dl Primar dă citire Memoriului depus de Asociația de părinți ,, Izvoarele Olăneștiului” 
prin care solicit sprijin din partea Consiliului Local al orașului Băile Olănești pentru 
programul ,, Școală după Școală”, în care s-au înscris un număr de 9 copiii, din care 7 vor 
merge la toamnă în grupa pregătitoare și doi sunt deja la școală. 
        Dna consilier Braneci Niculina precizează ca finanțarea să se facă numai pentru copiii 
care provin din familii nevoiașe. 
        Dl Primar spune că va analiza propunerea venită din partea Asociației și va da un 
răspuns. 
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        Dna consilier Braneci Niculina propune ca pe data de 02.05.2015 să fie declarată ziua 
curățeniei pe raza satului Cheia. 
       Dl consilier Păunescu Ion îi aduce la cunoștință dlui Primar, că piața agroalimentară din 
Băile Olănești trebuie reamenajată. 
       Dl consilier Ghițulescu Marius spune că strada Forestierilor este impracticabilă. 
        Dl Primar spune că se vor lua măsuri pentru reamenajarea străzii. 
        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                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                 jr.Nicolae Gorgan 
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