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 Proces verbal 

         Încheiat astăzi 23 decembrie 2019, în ședința ordinară a Consiliului local al oraşului Băile 
Olănești, convocată prin Dispoziția nr.371/16.12.2019. Sunt prezenți 11 consilieri locali din totalul 
de 13 în funcție, lipsind dl consilier Zamfirescu Mihai şi dl Viceprimar Tomescu Marian Ilie. 
Participă de drept la şedinţă dl Primar al oraşului Băile Olăneşti, dl Secretar g-ral Mihalcea Marian, 
dna consilier juridic Şerban Irina, dl administrator public Iliuţă Ovidiu. 
          Dl Primar declară ședința deschisă, de aceea dă citire ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

1. Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti din data de 09.12.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind: Stabilirea si Aprobarea impozitelor, taxelor 
si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind: Aprobarea Planului de ocupare a functiilor 
publice pentru anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind: Modificarea si completarea HCL nr. 40/2019 privind infiintarea 
serviciului de iluminat public in ora]ul B`ile Ol`ne]ti; 

5. Proiect de hotărâre privind: Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate pe raza ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti de c`tre S.C. URBAN S.A., incepand cu data de 01.01.2020; 

6. Proiect de hotărâre privind: Aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor din judetul 
Valcea si administrarea si operarea statiilor de sortare Raureni si Brezoi; 

7. Proiect de hotărâre privind: Mandatarea reprezentantului Orașului B`ile Ol`ne]ti  în Adunarea 
Generală a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` „APA Vâlcea” s` aprobe retragerea 
Comunei Stroești, incheierea actelor adi\ionale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociatiei si 
imputernicirea Președintelui Asociatiei pentru semnarea acestora; 

8. Proiect de hotărâre privind: Anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al orașului 
Băile Olănești; 

9. Proiect de hotărâre privind: Scaderea din evidente a obligatiilor fiscale pentru pentru debitorii 
persoanele fizice decedate; 

10. Proiect de hotărâre privind: Acceptarea ofertei de donaţie a unui teren in suprafata de 1.053 mp,  
situat administrativ în orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, identificat cu nr. cadastral 37625; 

11. Proiect de hotărâre privind: Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i 
personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ aferente lunii 
noiembrie 2019; 

12. Proiect de hotărâre privind: Aprobarea alocarii din bugetul anului 2020 a sumei de 46.982 lei 
pentru finantarea proiectului cu titlul “Practica de calitate in domeniul hotelier” initiat de Liceul 
Tehnologic “Justinian Marina“, in cadrul Programului Erasmus+; 

13. Proiect de hotărâre privind: Rectificare buget local; 
14. Diverse: cerere nr 12920/25.11.2019 privitoare la rezervare locuri parcare pentru Pensiunea Noel; 

adresa nr. 13847/17.12.2019 – Ciobanu Constantin. 
         Nu sunt discuţii pe marginea punctelor de pe ordinea de zi, de aceea dl Primar  supune 
spre aprobare ordinea de zi în forma propusă, care cu unanimitate de voturi este aprobată. 
         Dna președinte de ședință dă citire primului punct de pe ordinea de zi și anume: 

1. Aprobare proces verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 09.12.2019. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   Băile Olăneşti,   judeţul Vâlcea,   România 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
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          Nu  mai sunt discuţii în ceea ce priveşte procesul  verbal , de aceea dna preşedinte [l 
supune spre aprobare și, cu unanimitate de voturi este  aprobat. 
          Se dă citire celui de al doilea punct de pe ordinea de zi şi anume, Proiect de hotărâre 
privind: Stabilirea si Aprobarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 
2020; 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect ]i face precizarea că 
taxele şi impozitele locale rămân la acelaşi nivel. 
      Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus aprobării în forma propusă. 

      Proiectul de hot`r@re privind: Stabilirea si Aprobarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite 
bugetului local pentru anul 2020  este aprobat cu unanimitate de voturi. 
       Dna Preşedinte de şedinţă dă citire celui de-al treilea punct de pe ordinea de zi Proiect de 
hotărâre privind: Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2020; 
       Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre. 
       Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus aprobării și cu 
unanimitate de voturi este aprobat. 
       Se dă citire  punctului 4 de pe ordinea de zi şi anume ,, Proiect de hotărâre privind: Modificarea si 
completarea HCL nr. 40/2019 privind infiintarea serviciului de iluminat public in ora]ul B`ile Ol`ne]ti”; 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre şi îi dă cuvântul 
domnului admnistrator Iliuţă Ovidiu pentru mai multe detalii. 
        Dl administrator Iliuţă face precizarea că în urma notri de control încheiată de ANRSC privind 
verificarea documentaţiei serviciului de iluminat public conform căreia în cadrul regulamentelor de 
serviciu se vor preciza:obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor 
parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. 
        Dl consilier Traşcă spune că în urma acestei hotărâri, urmeayă să se concesioneze serviciul de 
iluminat şi economia făcută prin înlocuirea lămpilor, se va da firmei care asigură asistenţa. 
        Dl consilier Pahomnie întreabă de unde va şti firma unde să inetrvină. 
        Dl Primar spune că se va intervenii numai la sesizare, dar ei au obligaţia ca odată pe lună să 
verifice toată reţeaua. 
        Dl consilier Cîrje întreabă de ce în proiect se precizează că starea reţelei este foarte proastă, la 
ce se referă? 
        Dl administrator spune că CEZ-ul ne-a predat reţeau de iluminat public, care este într-o stare 
foarte proastă.    
        Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
        Dna Președinte de ședință dă citire punctului 5 de pe ordinea de zi şi anume Proiect de hotărâre 
privind: Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti de c`tre S.C. 
URBAN S.A., incepand cu data de 01.01.2020; 
         Domnul Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre şi face 
precizarea că ajustarea preţului se datorează prevederilor legale în vigoare. 
         Dl consilier Traşcă solicită să fie prezentată situaţia cetăţenilor care nu au contract cu Urbanul 
şi cărora li s-a perceput taxa de salubrizare aprobată prin hotărâre de consiliu. 
         Dl Primar spune că se va face o verificare. 
          Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus aprobării și cu 
unanimitate de voturi este aprobat. 
          Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi şi anume Proiect de hotărâre privind: Aprobarea 
documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 



3 

 

serviciului de colectare si transport a deseurilor din judetul Valcea si administrarea si operarea statiilor 
de sortare Raureni si Brezoi; 
         Dl consilier Cîrje spune că prin denumirea acestui proiect se înţelege că APAVILUL ne dă nouă cele 
două staţii.  
         Dl Secretar spune că prin acest proiect se deleagă dl Primar pentru aprobare documentaţie. 
         Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
        Dna președinte de ședință dă citire punctului 7 de pe ordinea de zi și anume Proiect de 
hotărâre privind: Mandatarea reprezentantului Orașului B`ile Ol`ne]ti  în Adunarea Generală a 
Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` „APA Vâlcea” s` aprobe retragerea Comunei Stroești, 
incheierea actelor adi\ionale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociatiei si imputernicirea Președintelui 
Asociatiei pentru semnarea acestora; 
         Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect. 
        Dl consilier Traşcă întreabă dacă la şedinţele ADI APA Vâlcea s-a propus scăderea preţului 
la apă? 
       Dl Primar spune că nu se poate scădea preţul, deoarece acesta este impus prin proiect. 
       Nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, de aceea dna președinte de ședință supune spre 
aprobare propiectul [n forma ini\ial` ]i   cu voturi ,,pentru"=11 este aprobat. 
        Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi şi anume Proiect de hotărâre privind: Anularea unor 
obligații accesorii datorate bugetului local al orașului Băile Olănești; 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect şi face precizarea că prevederile prezentei 
hotărâri se aplică atât pentru persoanele juridice, fizice, sau entităţi fără personalitate jurcică, unităţi 
administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului Bucureşti care au 
obligaţii bugetare principale restante un milion de lei, sub un milion de lei,sau egale.Scopul principal al 
acestei hotărâri este acela de a determina contribuabilii la plata voluntară a obligaţiilor fiscale, maximizarea 
încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local.   
       Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
      Dna preşedinte de şedinţă dă citire punctului 9 de pe ordinea de zi şi anume Proiect de 
hotărâre privind: Scaderea din evidente a obligatiilor fiscale pentru debitorii persoanele fizice decedate; 
      Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect şi face precizarea că vor fi scoase 
din evidenţele fiscale a unor procese verbale de contravenţie şi scăderea sumelor reprezentate de 
amenzi aplicate debitorilor decedaţi. 
       Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
      Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi şi anume Proiect de hotărâre privind: Acceptarea 
ofertei de donaţie a unui teren in suprafata de 1.053 mp,  situat administrativ în orasul Baile Olanesti, 
judetul Valcea, identificat cu nr. cadastral 37625; 
      Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect de hotărâre . 
      Dl consilier Cîrje întreabă dacă nu cumva este un scop ascuns în această donaţie şi de aceea dânsul se va 
abţine de la a vota acest proiect ? 
      Dl Primar spune că nu are cunoştiinţă despre aşa ceva. 
      Nu mai sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de acea dna preşedinte de şedinţă supune spre 
aprobare proiectul în forma prezentată şi cu voturi pentru=10, abţineri=1, voturi împotrivă=0, 
proiectul este aprobat. 
      Dna preşedinte de şedinţă dă citire celui de al 11 punct de pe ordine, Proiect de hotărâre privind: 
Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din cadrul 
Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ aferente lunii noiembrie 2019; 
       Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect. 
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       Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
       Se dă citire punctului 12 de pe ordinea şi anume  Proiect de hotărâre privind: Aprobarea alocarii din 
bugetul anului 2020 a sumei de 46.982 lei pentru finantarea proiectului cu titlul “Practica de calitate in 
domeniul hotelier” initiat de Liceul Tehnologic “Justinian Marina“, in cadrul Programului Erasmus+; 
        Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect şi face precizarea că instituţiile publice, 
în calitate de beneficiar al unui proiact Erasmus+, au dreptul de a cheltui din bugetul propriu,  maximum 
20% din bugetul total al proiectului respectiv suma de 46.892 lei, deoarece bugetul total al proiectului este 
de 49.600 euro. 
       Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
       Dna preşedinte de şedinţă dă citire celui de al 13 punct de pe ordine Proiect de hotărâre privind: 
Rectificare buget local; 
       Dl Primar expune motivele care au stat la baza acestui proiect şi face precizarea că se propune majorarea 
veniturilor şi cheltuielilor bugetare, efectuarea  de virări de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul, 
precum şi rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019. 
       Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, de aceea este supus la vot în forma 
prezentată, iar cu unanimitate de voturi este aprobat. 
       Nu mai sunt discutii pe marginea proiectelor propuse pe ordinea de zi, de aceea dl Primar dă  
citire adresei venită din parte numitului Ciobanu Tiberiu. 
       Dl consilier Păunescu Ioan întreabă dacă acel copil poate să-şi repreyinte singur interesele, dacă 
poate să scrie, să vorbească? 
       Dl Primar spune că acel copil nu poate să se deplaseze, nu poate să se întreţină singur şi nici nu 
poate să-şi reprezinte interesele, toate petiţiile sunt întocmite de tatăl acestuia. 
       Nu mai sunt discutii pe marginea proiectelor propuse pe ordinea de zi, de aceea dl Primar dă 
cuvântul consilierilor locali pentru a expune problemele din teren. 
       Dl consilier Păunescu Brănescu Ovidiu face precizarea că Hotelul Noel un are locuri de parcare, 
de aceea trebuie găsită o soluţie. 
       Dl administrator Iliuţă Ovidiu menţionează că pe str.Libertăţii trebuie modificat sensul de mers. 
       Dl Primar spune că urmează să se întocmească un studiu privind circulaţia din acea zonă şi se 
vor stabili zonele care vor avea ca destinaţie parcare publică. 
        Dl consilier Păunescu Ovidiu precizează că sunt multe spaţii unde s-ar putea amenaja parcare. 
        Dl consilier Cîrje întreabă dacă terenul din faţa Hotelului Parâng aparţine hotelului? 
        Dl Primar spune că terenul situat între hotel şi trotuar aparţine hotelului, iar din trotur înspre 
stradă este domeniu public.   
        Dna consilier Ispas Claudia spune că pe Aleea Izvoarelor nu funcţionează sistemul de iluminat 
şi în parcarea supraetajată noaptea se urcă cu foarte mare viteză. 
         Dl Primar spune că pe Aleea Izvoarelor s-a remediat problema, iar la parcare va trimite un 
echipaj de la Poliţia Locală pentru supraveghere şi dacă este cazul pentru intervenţie. 
        Dl consilier Păunescu Ovidiu face precizarea să se facă verificări asupra actelor parcelei situată 
în partea dreaptă a podului de la Căminul Cultural din Olăneşti Sat, la intrare pe str.Râului, deoarece 
cetăţenii de pe acea stradă au sesizat că le-a fost obtrucţionat accesul la râu, de către proprietarul 
terenului, acesta făcând lucrări de amenajare a terenului, intrând pe domeniul public, respectiv până 
la limita cu strada şi podul. 
        Dl Primar spune că se va deplasa o comisie în teren, pentru a verifica situaţia. 
        Dl consilier Păunescu întreabă de cine aparţine drumul principal? 
        Dl Primar spune că aparţine de drumurile naţionale. 
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         Dl consilier Pahomnie îi transmite domnului Primar mulţumiri din partea părintelui Bigdan de 
la Parohia Cheia, pentru banii alocaţi şi sesizează faptul că la fosta grădiniţă din Cheia, trebuie 
intervenit deoarece acoperişul este foarte deteriorat. 
         Dl Primar spune că urmează să se facă contract cu o firmă specializată. 
         Dl consilier Traşcă menţionează că trebuie să fie verificate lucrările de branşare la gaze, 
deoarece lucrările se fac într-un mod dezastruos, pe lângă cascaba de la 3Bis, s-a fosrmat o gaură 
foarte marea care avansează spre stradă şi întreabă ce s-a mai întâmplat cu clădirea de CINEMA? 
        Dl Primar spune că urmează să îi notifice, pentru efectuarea predării-primirii a clădirii. 
        Dl consilier Ghiţulescu întreabă ce se întâmplă cu strada Epureşti? 
        Dl administrator Iliuţă spune că se aşteaptă avizul de la mediu.   
        Nu mai sunt alte discutii de aceea dl Primar declară şedinţa închisă.  
        Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
  
 
                Președinte de ședință 
                  Nicolaescu Sanda                                            
                                                                                                         SECRETAR,   
                                                                                                       jr.Mihalcea Marian                                                             


