
 

 

 Proces verbal 

        Încheiat astăzi, 30 iunie 2015, în ședința ordinar`  a Consiliului local al Orașului 
Băile Olănești, convocată prin Dispoziția nr.340/26.06.2015. Sunt prezenți 11 consilieri 
locali din totalul de 13 în funcție, lipsă fiind dnii consilieri locali Dima-Mureanu 
Georgiana Maria ]i Baicu Georgel. Participă de drept dl Primar al orașului Vasile Sorin 
Vasilache, dna consilier juridic Denisa Enache, dnul Tatu Viorel – inginer, dnul Barbu 
Gheorghe – referent Gospod`rie comunal`, dnul Lauren\iu Popescu-inspector ]i C`praru 
Gheorghe Di\` - Partidului Conservator. 

Particip` la ]edin\` domnul Grig Chiroiu – SC Media Company Impex SRL, 
domnul Samuil V@lcu – consilier jude\ean, domnul Boban Liviu vicepresedinte Partidul 
Conservator si consilier municipal ]i doamna Vasile Mirela. 
          Dl Primar declară ședința deschisă și propune spre aprobare ordinea de zi în forma 
propusă: 

 1. Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local 
al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 26 mai 2015. 

 2. Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local 
al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 5 iunie 2015. 

 3.Proiect de hotărâre privind [ncetare mandat consilier local. 
 4.Proiect de hotărâre privind validare madat consilier local. 
 5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobare regulament de eliberare a acordului ]i 

avizului de execu\ie a lucr`rilor aferente re\elelor  tehnico-edilitare, realizate pe 
domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

 7.Proiect de hotărâre privind modificare ]i completare anexa la HCL 
nr.6/27.02.2014"Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţe din 
locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate. 

Diverse: 
-Prezentarea cererii dlui. Moisescu Ionel de solicitare ajutor public 
Nefiind modificări sau propuneri de modificare, ordinea de zi este votată  în  

forma propusă, cu voturi pentru 10. 
 Dl conslier local Paunescu Ovidiu face precizarea ca materialele pentru ]edin\` ar 

trebui s` fie date mai din timp. 
          Se trece la punctul unu al ordinii de zi “Prezentare ]i aprobare proces verbal al 
]edin\ei ordinare a Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 26 mai 
2015”. 
            Dl. Primar: Vom lua legatura cu firma de proiectare care se ocup` de studiile 
pentru PUG si vom [n]tiin\a to\i agen\ii comerciali pentru a participa la discu\iile ce vor 
avea loc pentru realizarea PUG-ului. 
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          Nemaifiind alte discu\ii privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune 
spre aprobare cu modific`rile men\ionate procesul verbal al ]edin\ei ordinare a 
Consiliului Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 26 mai 2015 care este aprobat cu 
cu voturi “pentru”=10. 
         Dl pre]edinte de ]edin\` Tra]c` Flavius d` citire urm`torului punct de pe ordinea 
de zi ]i anume “Prezentare ]i aprobare proces verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului 
Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 5 iunie 2015”. 
          Nefiind discu\ii privitoare la acest punct de pe ordinea de zi, se propune spre 
aprobare [n forma propus` si este votat cu voturi “pentru”=10. 
 Se trece la punctul trei al ordinii de zi, respectiv  "Proiect de hotărâre privind 
[ncetare mandat consilier local". 
 Consiliul Local ia act de demisia doamnei Nicolaescu Sanda Lucia. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi, respectiv  "Proiect de hotărâre privind 
validare madat consilier local". 
          Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre și face 
precizarea că în urma demisiei dnei Nicolaescu Sanda Lucia, postul de consilier local 
rămăsese vacant. 
  Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dnul președinte de ședință 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă. 
          Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui 
C`praru Gheorghe Di\` este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi, respectiv  " Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2015". 
 Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre: 
 - necesitatea achizi\ion`rii unei cisterne pentru sp`larea si [ntre\inerea drumurilor; 
 - necesitatea achizi\iei unui utilaj multifunc\ional cu lam` de carbon pentru 
dez`pezire; 
 - organizarea evenimentului „Zilele Ol`ne]tiului” unde vom avea invita\i de 
marc`, un foc de artificii si multe alte evenimente culturale; 
 - 58000 lei pentru modernizarea si amenajarea zonei din fa\a Prim`riei, unde se va 
asfalta, se vor realiza trotoare si parc`ri; 
 - necesitatea cuprinderii [n buget a 25000 lei pentru studii topo pentru un proiect 
pe care dorim s` [l implement`m [n Ol`ne]ti sat, proiect prin care s` se reabiliteze ]i s` se 
asfalteze toate str`zile. Pentru aceste studii dorim s` mut`m 10000 lei de la proiectul 
Godeanu – Muereasca ]i 15000 lei de la proiectul Fa\a Dealului Cump`na, proiecte unde 
momentan nu se poate intervenii deoarece urmeaz` s` se introduc` re\ele de ap` ]i 
canalizare. Aceste studii ne vor fii necesare c@nd se vor aproba noile solu\ii de finan\are 
pe noile axe. Ulterior vom face un asemenea proiect ]i pentru Cheia.  

Nemaifiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se supune spre aprobare 
„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015” cu modific`rile 
propuse de domnul Primar, respectiv cuprinderea sumei de 25000 pentru studii topo 
pentru reabilitarea strazilor din Ol`ne]ti sat, care se aprob` cu voturi „pentru”=11. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zi, respectiv  "Proiect de hotărâre privind 
aprobare regulament de eliberare a acordului ]i avizului de execu\ie a lucr`rilor 
aferente re\elelor  tehnico-edilitare, realizate pe domeniul public al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti". 



Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre. 
Dl. Inginer Tatu Viorel: Garan\ia lucr`rilor de asfaltare este de 5 ani de la 

finalizarea acestui proiect. Pentru eventualele intervenitii in corpurile drumurilor, la 
bransamente existente sau pentru bran]amente noi trebuie sa aprobam acest regulament 

Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se supune spre aprobare 
„Proiect de hotărâre privind aprobare regulament de eliberare a acordului ]i avizului 
de execu\ie a lucr`rilor aferente re\elelor  tehnico-edilitare, realizate pe domeniul 
public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti”, si se aprob` cu voturi „pentru”=11. 

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zi, respectiv  "Proiect de hotărâre privind 
modificare ]i completare anexa la HCL nr.6/27.02.2014"Aprobarea listei solicitanţilor 
îndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din 
casele naţionalizate". 

Dl.Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre, 
respectiv de solicitarea doamnei Nicolaescu Maria pentru [nscrierea lui B`lu\` Ion cu 
care locuie]te de 28 de ani [n contractul de [nchiriere. Acesta locuie]te ]i [n prezent [n 
apartament, este trecut la [ntre\inere dar orice modificare a membrilor fiec`rei familii 
locatare [n blocul de locuin\e sociale trebuie f`cut` prin hot`r@re de Consiliu Local. 

Nefiind intervenţii asupra proiectului de hotărâre, se supune spre aprobare 
„Proiect de hotărâre privind modificare ]i completare anexa la HCL 
nr.6/27.02.2014"Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţe din 
locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate”, si se aprob` cu 
voturi „pentru”=11. 

Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, ]i anume prezentarea cererii domnului 
Moisescu Ionel care solicit` un ajutor public pentru construirea unei b`i pe o suprafa\` de 
3 metri / 2 metri. 

Cererea a fost prezentat` consiliului local ]i av@nd [n vedere faptul ca autoritatea 
public` local` nu poate oferi sprijin financiar, cazul domnului Moisescu Ionel nu este un 
caz social aparte, iar pentru orice construc\ie trebuie proiect, cartificat de urbanism,  
autorizatie de construire, consilierii nu au fost de acord cu solicitarea domnului. 

 
DIVERSE. 
 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ce se [nt@mpla cu drumul spre Tisa? 
Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Am discutat cu vicepre]edintele Consiliului 

Jude\ean ]i am [n\eles c` proiectul de reabilitarea a drumului spre Tisa-Gurguiata este la 
nivelul sutiilor tehnice. 

Dl. Primar: Urmare a inunda\iilor din 29 iulie 2014, drumul de acces spre 
localit`\ile Tisa ]i Gurguiata a fost distrus [n 3 locuri. Consiliul Jude\ean a [ntocmit 
documenta\ia pentru reabilitarea acestui drum iar la [ncepulul acestui an s-a [ncheiat un 
contract cu o firm` din V@lcea pentru studiu de fezabilitate ]i proiectul tehnic. 

Dl. Ghi\ulescu Marius: }i alunecarea de [e strada Forestierilor este [n acea]i 
situa\ie. 

Dl. Samuil V@lcu: Vom [ncerca s` ajungem s`pt`m@na viitoare cu vicepre]edintele 
Consiliului Jude\ean pentru analiza acestor probleme. 



Dl. Primar [i d` cuv@ntului domnului Grig Chiroiu - SC Media Company Impex 
SRL. 

 Dl. Grig Chiroiu: Din punctul meu de vedere ora]ul B`ile Ol`ne]ti este intr-un 
regres. Consilierii sunt administratorii bugetului Consiliului Local ]i ar trebui s` se 
implice mult mai mult [n dezvoltarea ora]ului. 

 Dl. Grig Chiroiu prezinta “Starea de fapt a sta\iunii balneoclimatice de interesa 
na\ional”, o lucrare care suprinde fotografii realizate [n diverse zone ale ora]ului, zone in 
care ar trebui s` se intervin`. Prezinta faptul ca de]i sta\iuena noastra este balneoclimatic` 
de interes na\ional, la intrarea [n sta\iune nu mai este acea pancarda cu “Sta\iune 
balneoclimatica de interesa na\ional”. 

 Dl. Primar: Vom reabilita si monta acea pancard` la intrarea din sta\iune.  
Dl. Grig Chiroiu prezint` de asemenea faptul c` tot mai multe apartamente ]i 

cl`diri din ora]ul B`ile Ol`ne]ti sunt de v@nzare iar investitorii se tem s` investeasc` [n 
ora]ul nostru. 

 Dna. Consilier local Balaban Rodica: Regresul se poate datora si datorit` 
izvoarelor minerale. 

 Dl. Grig Chiroiu: Anul trecut exerci\iul bugetar a presupus cheltuirea a 
aproximativ 4 milioane de euro ]i nu se vede nici o [mbun`t`\ire. 

 Dl. Primar: Exerci\iul bugetar cuprinde inclusiv banii care ne-au venit [n urma 
calamit`\ilor datorate inunda\iilor din 29 iulie 2014. Totodata [n acest exerci\iu este 
cuprins ]i proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere” c@t ]i celelalte proiecte pe care le 
desf`]ur`m [n prezent. Am reu]it sa reabilit`m platforma str`zii Izlaz, am reu]it s` 
refacem 2 pasarele pietonale care au fost distruse de inunda\ii, am reabilitat ]i asfaltat 
c@teva str`zi foarte greu circulabile din Ol`ne]ti sat ]i din Cheia. Bugetul nostru este de 
aproximativ 1 milion de euro, restul sunt sumele primite pe fonduri europene, calamit`\i, 
cote ]i sume defalcate. 

Dl. Primar: Sunt foarte bune observa\iile dumneavoastr`, vom lua toate m`surile 
pentru a remedia aceste aspecte. Totodat` v` a]tept at@t pe dumneavoastr` c@t ]i pe 
ceilal\i agen\i economici cu cu propuneri pentru modernizarea sta\iunii noastre. 

Dl. Primar: Noi am g@ndit ca [n parcul central sa construim un teren de sport pe 
parcarea supraetajat`, o tirolian`, ]i chiar s` [nchiriem spa\iile din baza de tratament. 
P@n` in acest an nu am putut intervenii la obiectivele realizate prin proiectul din parcul 
central deoarece se afla in perioada de sustenabilitate. 

 Dl. Primar d` cuvantul doamnei Vasile Mirela. 
 Dna. Vasile Mirela dore]te s` ]tie ce se [nt@mpl` cu locuin\ele sociale ]i de ce 

dureaz` at@t de mult repartizarea acestora. 
 Dl. Primar: {n momentul de fa\` s-au efectuat toate anchetele sociale ]i s-a [nceput 

analiza dosarelor. {n urma verific`rilor de p@n` [n prezent, din totalitatea cererilor depuse 
pentru locuin\ele sociale au r`mas un numar de aproximativ 70 de dosare, dosare care vor 
fii analizate foarte atent ]i conform prevederilor legisla\iei [n vigoare. Sper`m ca intr-o 
lun` s` analiz`m toate aceste dosare si s` avem o situa\ie exact`, deoarece este posibil ca 
s` existe mai multe persoane cu acela]i punctaj si in acest caz va trebui sa gasim noi 
solu\ii pentru departajarea acestora. 

 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 
      Tra]c` Flaviu Iulian 
                                                                                                 

                                                        
SECRETAR,                                                                                                                

jr.Nicolae Gorgan 


