
 

 Proces verbal 

 

       Încheiat astăzi, 30 aprilie 2015, în ședința ordinară  a Consiliului local al Orașului 
Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.243/24.04.2015. Sunt prezenți 12 consilieri 
locali din totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dna consilier Nicol escu Sanda. Participă de 
drept dl Primar al orașului Vasile Sorin Vasilache, dna consilier juridic Denisa Enache, 
dna Vasii Iustina-consilier. 
        Dl Primar declară ședința deschisă și propune spre aprobare ordinea de zi în forma 
propusă: 
         1. Prezentare şi aprobare proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Oraşului Băile Olăneşti din data de 26 martie 2015; 
         2. Prezentare şi aprobare proces verbal al şedinţei de îndată  a Consiliului Local 
al Oraşului Băile Olăneşti din data de 16 aprilie 2015; 
         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru învăţământul 
preuniversitar pentru anul 2015 – 2016; 
         4. Proiect de hotărâre privind aprobare cont execuţie a bugetului PPDOPDI; 
         5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.5 la HCL 
nr.52/23.09.2014; 
         6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament de acordare normă hrană 
poliţiştilor locali; 
         7. Proiect de hotarâre privind aprobare mijloace fixe date în concesiune la SC 
APAVIL SA. 
          8. Proiect de hotarâre privind mandatarea primarului în AGA Salubrizare, să 
aprobe şi să semneze Actul adiţional nr.l; 
          9. Proiect de hotarâre privind aprobare modificării şi completării HCL 
nr.66/10.12.2013 cu privire la GAL Cheile Olăneştilor; 
        10. Proiect de hotarâre privind mandatare primar în AGA ADI APA VALCEA să 
aprobe primirea de noi membri, modificarea şi completarea Actului Constitutiv, a 
Statutului şi să semneze actele adiţionale la acestea; 

11. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe trim.II 2015          
Nefiind modificări sau propuneri de modificare, ordinea de zi este votată  în  forma 

propusă, cu voturi pentru 12. 
         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 26 martie 2015”.  
 Nefiind intervenţii pe marginea procesului verbal prezentat spre aprobare, se 
aprobă în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
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 Se trece la punctul doi al ordinii de zi, respectiv " Prezentare şi aprobare proces 
verbal al şedinţei de îndată  a Consiliului Local al Oraşului Băile Olăneşti din data de 
16 aprilie 2015" . 

Nefiind intervenţii pe marginea procesului verbal prezentat spre aprobare, se 
aprobă în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul trei al ordinii de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 
reţelei şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul 2015 – 2016". 
 Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza propunerii proiectului de 
hotărâre, precizând că nu sunt modificări la structura reţelei şcolare care funcţionează la 
nivelul Oraşului Băile Olăneşti. 
 Nefiind intervenţii pe marginea materialului, se aprobă "Proiect de hotărâre 
privind aprobarea reţelei şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul 2015 
– 2016", cu voturi "pentru"=12. 
 Se trece la punctul patru al ordinii de zi, respectiv  "Proiect de hotărâre privind 
aprobare cont execuţie a bugetului PPDOPDI". 
 Dna.Vasii Iustina prezintă situaţia Serviciului Departament de Operare a 
Proiectului, serviciu care a funcţionat în subordinea Consiliului Local al oraşului Băile 
Olăneşti, până la data transformării în societate comercială. Situaţia reprezintă execuţia 
bugetară aferentă anului financiar 2014. 
 Dl.consilier local Ghiţulescu Marius:Cum se descurcă noua societate? 
 Dl.Primar:Se descurcă din punct de vedere al activităţii, întocmeşte încă 
documente în vederea autorizării, au achiziţionat casele de marcat, dar în această 
perioadă nu sunt turişti suficienţi. 

Dl.consilier local Ghiţulescu Marius: Câţi angajaţi sunt? 
Dl.Primar: În prezent sunt 5. 
Dl.consilier local Ghiţulescu Marius şi dl.consilier local Traşcă Flavius apreciază 

modul în care societatea se ocupă de buna funcţionare a piscinelor, precizând că acestea 
sunt curăţate, iar spaţiile îngrijite. 

Dl.Primar: Au venit două televiziuni astăzi să filmeze, să facă reclamă şi s-au 
declarat plăcut impresionaţi. 

Dl.consilier local Traşcă Flavius: Gresia era alunecoasă, iar bateriile necesitau a fi 
schimbate. 

Dl.Primar, confirmat de dl. dl. consilier Ghiţulescu Marius, precizează faptul că a 
fost deja schimbată gresia, iar bateriile schimbate. 

Dl.consilier local Păunescu Ovidiu: Administratorul a fost înştiinţat asupra 
rentabilităţii societăţii? 

 Dna.Vasii Iustina:A fost angajat al primăriei la acest serviciu şi cunoaşte foarte 
bine activitatea. 

Dl.consilier local Păunescu Ovidiu: Are vreun plan pentru a face rentabilă 
societatea? 

Dl.Primar: Nu este vorba că cineva nu şi-ar dori să nu funcţioneze.Are un plan, 
evident, dar nu dispune de resurse financiare să realizeze aceste lucruri în acest moment. 
El are indicatori de performanţă pe care trebuie să îi îndeplinească, dar în acest moment 
se zbate să obţină toate actele necesare funcţionării. 



Dl.consilier local Păunescu Ovidiu:Nu mă refer la implicare, ci dacă are un plan de 
realizare a obiectivelor. 

Dl.Primar: Nu funcţionează decât piscina şi parcarea. Va trebui să acţionăm în 
sensul dirijării maşinilor spre parcare.Primul pas ar fi să închiriem spaţiile pentru un venit 
imediat. Trebuie refăcute centralele defecte. Se poate realiza un teren de fotbal deasupra 
parcării. Sala de fitness trebuie să funcţioneze, să repare aparatele. Dacă aveţi alte idei, le 
discutăm şi le susţinem. 

Dl.consilier local Păunescu Ovidiu: Dna.doctor Bălan are nişte idei pe care ar 
putea să le pună în practică. 

Dl.Primar: De acord să o invităm pe dna doctor în şedinţă de consiliu. 
Dl.consilier local Traşcă Flavius:Putem închiria toată clădirea pentru a presta 

activităţi de tratament medical. Sunt fonduri europene care se pot accesa pentru 
dezvoltare. 

Nemaifiind intervenţii pe marginea materialelor, se supune la vot proiectul de 
hotărâre privind "Proiect de hotărâre privind aprobare cont execuţie a bugetului 
PPDOPDI" care, cu unanimitate de voturi, se aprobă. 
 Se trece la punctul cinci al ordinii de zi, "Proiect de hotărâre privind modificarea 
şi completarea anexei nr.5 la HCL nr.52/23.09.2014". 
 Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza întocmirii proiectului de 
hotărâre 
 Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 
voturi "Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.5 la HCL 
nr.52/23.09.2014" cu omisiunile constatate privind remorcile  şi autoturismele hibrid. 
 Se trece la punctul şase al ordinii de zi, "Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulament de acordare normă hrană poliţiştilor locali". 
 Dl.Primar prezintă materialul care a stat la baza redactării proiectului de hotărâre. 
 Dl.consilier local Baicu Georgel:Pe timpul concediului nu pot fi plătiţi cu norma 
de hrană poliţiştii locali. 
 Dl.Secretar: La partea de excepţii nu apare plata pentru concediul de odihnă. 
 Dna. doctor Balaban Rodica: Concediul de odihnă e plătit şi e normal să primească 
şi această normă de hrană. În proiect scrie că plata se face în a doua decadă din luna în 
curs, art.13, e o greşeală. 
 Dl.Secretar: Se va menţiona decada I pentru luna anterioară. 

Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 
voturi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament de acordare normă hrană 
poliţiştilor locali". 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, "Proiect de hotarâre privind 
aprobare mijloace fixe date în concesiune la SC APAVIL SA." 
 Dna. Vasii Iustina: În situaţia noastră contabilă avem o valoare a mijloacelor fixe 
care nu corespunde cu situaţia existentă la Apavil. Pentru a corecta această valoare, 
trebuie emisă o hotărâre de consiliu privind aprobarea valorii contabile actualizată. Este 
vorba despre două reevaluări ale bunurilor care nu sunt evidenţiate la Apavil. Toate 
bunurile au fost preluate global, fără a fi diferenţiate clădirile de celelalte bunuri la 
fiecare punct. 



 Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate 
de voturi " Proiect de hotarâre privind aprobare mijloace fixe date în concesiune la SC 
APAVIL SA." 
 Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv "Proiect de hotarâre privind 
mandatarea primarului în AGA Salubrizare, să aprobe şi să semneze Actul adiţional 
nr.l" 
 Dl.Primar prezintă materialele cu menţiunea că orice modificare propusă privind 
statutul ADI Salubrizare, trebuie să fie aprobată de membrii AGA, motiv pentru care 
reprezentantul autorităţii locale trebuie mandatat în acest sens. 
 Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 
voturi " Proiect de hotarâre privind mandatarea primarului în AGA Salubrizare, să 
aprobe şi să semneze Actul adiţional nr.l" 
 Se trece la punctul nouă al ordinii de zi, "Proiect de hotarâre privind aprobare 
modificării şi completării HCL nr.66/10.12.2013 cu privire la GAL Cheile 
Olăneştilor". 
 După prezentarea materialelor care au stat la baza redactării proiectului de hotărâre 
se prezintă intenţia autorităţii publice locale de a se implica în activităţi zonale, în cadrul 
proiectelor iniţiate prin GAL Cheile Olăneştilor. 
  Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 
voturi "Proiect de hotarâre privind aprobare modificării şi completării HCL 
nr.66/10.12.2013 cu privire la GAL Cheile Olăneştilor". 
 Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv "Proiect de hotarâre privind 
mandatare primar în AGA ADI APA VALCEA să aprobe primirea de noi membri, 
modificarea şi completarea Actului Constitutiv, a Statutului şi să semneze actele 
adiţionale la acestea". 
 Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza propunerii proiectului de 
hotărâre, respectiv necesitatea aprobării de către membrul fondator a primirii noilor 
membri în asociaţie, sens în care se impune modificarea statutului şi aprobarea actelor 
adiţionale. 
  Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 
voturi "Proiect de hotarâre privind mandatare primar în AGA ADI APA VALCEA să 
aprobe primirea de noi membri, modificarea şi completarea Actului Constitutiv, a 
Statutului şi să semneze actele adiţionale la acestea". 

 Se trece la punctul 11 al ordinii de zi, "Proiect de hotarâre privind rectificarea 
bugetului local pe trim.II 2015". 

Dl.Primar: Este necesar a fi refăcută reţeaua de iluminat public, respectiv înlocuire 
cablu pe strada Carol Davilla, reţeaua pe strada Băilor, Mosoroasa. Ne trebuie 28.000 de 
lei pentru prelungire 70 ml refacere rigolă pe str.Forestierilor. 

Dl.consilier local Traşcă Flavius: Aş propune să se şi asfalteze acolo. 
Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se aprobă cu unanimitate de 

voturi, "Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe trim.II 2015". 
Dl.Primar: Avem invitat printre noi pe dl.Mircea Lera de la Salvamont judeţul 

Vâlcea. 



Dl.Lera: La Olăneşti există sau nu o formaţie de intervenţie locală? Mi-aş dori ca 
fiecare localitate să aibă 2-3 oameni. Acum avem de la Olăneşti 2 salvatori montani, 
profesionişti şi la Valea Cheii o persoană foarte eficientă. Vă mulţumesc pentru invitaţie. 

Din punctul de vedere al intervenţiei la persoană, menţionez că toată coordonarea se 
face de la ISU Vâlcea, echipa de primă intervenţie ar trebui menţionată şi aprobată prin 
hotărâre de consiliu local. Dispoziţia nr.1/4810/04.03.2015, emisă de dl Arafat care 
coordonează situaţiiloe de urgenţă la nivel naţional, este foarte importantă şi trebuie 
studiată. Fiecare localitate poate să aibă salvamont, dar coordonarea o face ISU+Servicul 
Judeţean. Pentru formaţie locală se realizează un grup de lucru cu minimum 6 staţii, 
prima reacţie ar trebui făcută de această formaţie. În situaţii grave echipa ISU locală să 
vină în sprijinul intervenţiilor de salvare montană. 

În privinţa traseelor turistice, Consiliul Judeţean Vâlcea a acordat aviz Comunei 
Vaideeni unde s-au reabilitat traseele, s-au construit două refugii. Dacă doriţi să accesaţi 
proiecte de reabilitare, Consiliul Judeţean dă aviz indiferent dacă aveţi formaţie locală 
sau nu. 

Dl.consilier local Baicu Georgel face precizare c  lucrând ca i salvator montan în 
cadrul Serviciului public Salvamont Consiliu Jude ean ar trebui ca pe traseele montane 
de raza ora ului B ile Ol ne ti  Primaria  s  monteze marcaje cu traseele montane,  
panouri de informare, precum i un panou cu o  hart  pe care s  fie trecute punctele de 
atrac ie turistic . 

Dl.consilier local Cristel Pahomnie prezintă o adresă formulată în numele 
locuitorilor din Cheia privind perisolul pe care îl reprezintă animalele sălbatice care au 
intrat în gospodăriile oamenilor şi au mancat porci şi oi. Se impune a fi luate măsuri şi a 
se anunţa organele locale competente în domeniu. 

Nemaifiind alte intervenţii şi luări de cuvânt, preşedintele de şedinţă declară şedinţa 
închisă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 
 
  Președinte de ședință 
Dima Mureanu Georgiana                                                                                                
                                                                                                 

                                                        
SECRETAR,                                                                                                                

jr.Nicolae Gorgan 


