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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat astăzi, 13 martie 2018, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 117 / 06.03.2018. Sunt prezen\i 13 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin - 
Primar, dl. Iliuta Ovidiu – administrator public, invitat fiind Lauren\iu Popescu – inspector 
superior.  

Sedin\a fiind legal constituit`, poate s`-]i desfa]oare lucr`rile [n bune condi\ii.  
In conformitate cu dispozitiile Legii administratiei publice locale nr.215/2001, cu 

modific`rile si complet`rile ulterioare, se supune spre aprobare urm`torul proiect al ordinii 
de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ]edin\ei Consiliului Local al orasului Baile Olanesti 
de la 16.02.2018; 

2. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, 

Statului de funcţii si a numarului de personal din cadru Aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Baile Olane]ti, judetul Valcea şi serviciilor 
subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olane]ti, judetul Valcea, 
incepand cu 01.03.2018; 

3. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru 
obiectivul de investi\ii „Modernizare, refacere canal pluvial situat intre strazile 
Molidului si Merilor  din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 

4. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru 
obiectivul de investi\ii „Extindere retele de apa si bransamente pe strada 
Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 

5. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
populatiei canine de pe teritoriul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 

6. Proiect de hot`r@re privind: Aprobare plat` cotiza\ie pentru AsociatiaOra]elor din 
Romania pentru anul 2018; 

7. Proiect de hot`r@re privind: Aprobare plat` cotiza\ie pentru Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara “Apa Valcea”; 

8. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea transferului dreptului de concesiune 
asupra terenului in suprafata de 138,50 mp situat in orasul B`ile Ol`ne]ti, strada 
Mihai Eminescu, lot 3, nr cadastral 868, catre SC RO CINEMA SRL; 

9.  Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea de principiu a achizitionarii terenului 
curti constructii in suprafata de 3927 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu, 
B`ile Ol`ne]ti,  in cadrul licitatiei organizate in dosarul de insolventa nr. 
3857/90/2006 privind pe debitorul SC ELCO INVEST SA; 

10. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea inventarului incheiat la 31.12.2017 al 
bunurilor apar\in@nd Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu școlile și 
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grădinițele arondate de pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 
11. Proiect de hot`r@re privind: Aprobarea propunerilor de casare a obiectelor de 

inventar/mijloacelor fixe din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu 
școlile și grădinițele arondate de pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 

12.  Proiect de hot`r@re privind: Modificarea si completarea Listei de investitii 
aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului 
Baile Olanesti pentru anul 2018 

13.  Proiect de hot`r@re privind: Demolarea cladirii “Scoala veche” din cadrul 
Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea; 

14.  Proiect de hot`r@re privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2018; 
15. Diverse. 

 
 Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zii cu proiectul de hotar@re Completarea 
Hot`r@rii Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in sensul introducerii in domeniul public a bunurilor specificate 
in dispozitivul Deciziei civile nr. 798/2015 pronuntata in dosarul nr. 3823/90/2011. 
 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi suplimentat`, care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

 
Se trece la punctul unu al ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al ]edin\ei 

Consiliului Local al orasului Baile Olanesti de la 16.02.2018 care se aprob` cu 
unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Aprobarea Organigramei, Structurii 
organizatorice, Statului de funcţii si a numarului de personal din cadru Aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Baile Olane]ti, judetul Valcea şi serviciilor 
subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olane]ti, judetul Valcea, incepand cu 
01.03.2018". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, Statului de funcţii si a 
numarului de personal din cadru Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile 
Olane]ti, judetul Valcea şi serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile 
Olane]ti, judetul Valcea, incepand cu 01.03.2018, care, cu voturi “pentru” = 13,  se 
aprob`. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici 
pentru obiectivul de investi\ii „Modernizare, refacere canal pluvial situat intre strazile 
Molidului si Merilor  din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea” 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii 
„Modernizare, refacere canal pluvial situat intre strazile Molidului si Merilor  din ora]ul 
B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”, care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici 
pentru obiectivul de investi\ii „Extindere retele de apa si bransamente pe strada 
Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind discu\ii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 

la vot “Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investi\ii 
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„Extindere retele de apa si bransamente pe strada Viezuianu din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, 
jude\ul V@lcea “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea populatiei canine de pe teritoriul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dna. Consilier local Mureanu Maria: Sterilizarea cainilor se face contra cost pentru 

proprietari? 
Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: Da, pentru proprietari sterilizarea este contra 

cost. Sterilizarea se realizeaza gratuit doar pentru c@inii vagabonzi. 
Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: V` propun s` activ`m unul sau dou` pu\uri seci 

pentru animalele eutanasiate sau decedate ale cet`\enilor. 
Dl. Primar: Verific`m procedurile legale ]i dac` legea ne permite vom [ncerca s` 

activ`m unul sau dou` pu\uri seci. 
Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: Popula\ia ora]ului B`ile Ol`ne]ti are 

aproximativ 1600-1700 de c@ini. P@n` acum sunt cipa\i aproximativ 600 de c@ini. 
Dl. Consilier local Zamfirescu Mihai: Ar trebui identificate toate femelele ]i ar trebui 

s` d`m o hot`r@re de consiliu local prin care s` oblig`m to\i proprietarii s` accepte 
sterlizarea c@inilor. Legea oblig` sterilizarea femelelor cu excep\ia celor cu pedigree. 

Dna. Consilier local Mureanu Maria: Exist` o asocia\ie de protec\ie a animalelor unde 
dl. Doctor Moldoveanu sterilizeaza gratui c@inii. 

Vom lua leg`tura cu aceast` asocia\ie pentru a [nchieia un contract de sterilizare c@ini 
din ora]ul B`ile Ol`ne]ti. Vom g@ndi ]i un proiect de hotar@re prin care toate femelele s` fie 
sterilizare, cheltuielile fiind suportate de c`tre bugetul local. 

Nemaifiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Aprobarea Regulamentului privind gestionarea populatiei canine de pe 
teritoriul ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se 
aprob`. 

Se trece la punctul ]ase al ordinii de zii “Aprobare plat` cotiza\ie pentru 
AsociatiaOra]elor din Romania pentru anul 2018". 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind  discu\ii pe marginea materialelor prezentate, pre]edintele de ]edin\` supune 

la vot “Aprobare plat` cotiza\ie pentru AsociatiaOra]elor din Romania pentru anul 
2018”,  care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`.  

Se trece la punctul ]apte al ordinii de zii “Aprobare plat` cotiza\ie pentru Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara “Apa Valcea””. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobare plat` cotiza\ie pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
“Apa Valcea””,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul opt al ordinii de zii “Aprobarea transferului dreptului de 
concesiune asupra terenului in suprafata de 138,50 mp situat in orasul B`ile Ol`ne]ti, 
strada Mihai Eminescu, lot 3, nr cadastral 868, catre SC RO CINEMA SRL”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Consilier local Cirje Ion: Prim`ria c@]tig` ceva din aceasta schimbare de 

proprietari? Ro Cinema este o firm` care pl`te]te impozite [i taxe la noi? 
Dl. Primar: C@nd s-a concesionat terenul, concesiunea a fost pl`tit` pentru o perioad` 

de 49 de ani. Da, aceast` firm` va pl`ti impozite ]i taxe la noi pentru teren ]i construc\ie. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului in 
suprafata de 138,50 mp situat in orasul B`ile Ol`ne]ti, strada Mihai Eminescu, lot 3, nr 
cadastral 868, catre SC RO CINEMA SRL”,  care, cu voturi “pentru” = 13, se aprob`. 

Se trece la punctul nou` al ordinii de zii “Aprobarea de principiu a achizitionarii 
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terenului curti constructii in suprafata de 3927 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu, 
B`ile Ol`ne]ti,  in cadrul licitatiei organizate in dosarul de insolventa nr. 3857/90/2006 
privind pe debitorul SC ELCO INVEST SA”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Consilier local Cirje Ion: Care este situa\ia juridic` a terenului? 
Dl. Primar: Firma este proprietar` pentru aceste teren, de\ine [n acest sens cadastru ]i 

intabulare pentru el. 
Dl. Mihalcea Marian: Este teren activ, proprietatea firmei SC ELCO INVEST. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobarea de principiu a achizitionarii terenului curti constructii in 
suprafata de 3927 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu, B`ile Ol`ne]ti,  in cadrul 
licitatiei organizate in dosarul de insolventa nr. 3857/90/2006 privind pe debitorul SC 
ELCO INVEST SA”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`, cu men\inuea c` se 
asteapt` o eventual` reducere a pre\ului. 

Se trece la punctul zece al ordinii de zii “Aprobarea inventarului incheiat la 
31.12.2017 al bunurilor apar\in@nd Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu școlile și 
grădinițele arondate de pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobarea inventarului incheiat la 31.12.2017 al bunurilor apar\in@nd 
Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu școlile și grădinițele arondate de pe raza 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul unsprezece al ordinii de zii “Aprobarea propunerilor de casare a 
obiectelor de inventar/mijloacelor fixe din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian 
Marina“ cu școlile și grădinițele arondate de pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul 
V@lcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Cirje Ion: Doresc s` ni se prezinte procesul verbal de valorificare a obiectelor 

supuse cas`rii. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Aprobarea propunerilor de casare a obiectelor de inventar/mijloacelor fixe 
din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu școlile și grădinițele arondate de 
pe raza ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se 
aprob`. 

Se trece la punctul doisprezece al ordinii de zii “Modificarea si completarea Listei de 
investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului 
Baile Olanesti pentru anul 2018”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: {n lista de investi\ii am prins demolarea }colii vechi pentru a contrui acolo 

un teren de sport pentru elevi. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 
11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018”,  
care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

Se trece la punctul treisprezece al ordinii de zii “Demolarea cladirii “Scoala veche” 
din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul 
V@lcea”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 

supune la vot “Demolarea cladirii “Scoala veche” din cadrul Liceului Tehnologic 
“Justinian Marina“, ora]ul B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea”,  care, cu voturi “pentru” = 
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13,  se aprob`. 
Se trece la punctul paisprezece al ordinii de zii “Rectificarea bugetului local pe anul 

2018”. 
Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Primar: Bugetul se va majora cu aproximativ 300.000 lei care vor fii cheltui\i 

pentru montare l`mpi pe led [n sta\iune in urma semn`ri proiectului prin PNDL. 
Dl. Primar: 160.000 vrem s` [[ mut`m la obiecte de investi\ii pentru compartimentarea 

cl`dirii achizi\ionate [n scopul realiz`rii gradini\ei cu program prelungit, vom avea [n total 
360000 pentru acest capitol. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui ca grilajul ]i zidul de la Monumentul 
Eroilor din Ol`ne]ti sat s` fie recondi\ionate, s` arate ca ]i restul [mprejmuririi ]colii. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Rectificarea bugetului local pe anul 2018”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  
se aprob`. 

Se trece la punctul cincisprezece al ordinii de zii “Completarea Hot`r@rii Consiliului 
Local B`ile Ol`ne]ti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
sensul introducerii in domeniul public a bunurilor specificate in dispozitivul Deciziei 
civile nr. 798/2015 pronuntata in dosarul nr. 3823/90/2011”. 

Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re. 
Dl. Mihalcea Marian: Terenurile sunt [n domeniul public, este vorba doar de cele dou` 

construc\ii – Cinematograf ]i Gr`dina de var`, pentru care suntem proprietari dar este 
necesar` o hotar@re de consiliul local pentru introducerea lor in domeniul public. Ulterior 
put@nd s` face relevee, m`sur`tori cadastrale pentru cuprinderea efectiv` a acestora [n 
domeniul public al ora]ului. 

Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă 
supune la vot “Completarea Hot`r@rii Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti nr. 20/09.08.1999, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii in domeniul public a 
bunurilor specificate in dispozitivul Deciziei civile nr. 798/2015 pronuntata in dosarul nr. 
3823/90/2011”,  care, cu voturi “pentru” = 13,  se aprob`. 

 
 
DIVERSE. 
 
Dl. Primar: S-au [nceput lucr`rile pe strada Forestierilor la podul cu arcade, lucr`ri ce 

vor consta [n recondi\ionarea podului, a trotuarelor c@t ]i a albiei p@r@ului R`puroasa, 
acestea av@nd o valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (12 miliarde lei vechi). 

Dl. Primar: Ulterior se va asfalta strada Forestierilor de la pod [n sus. 
Dl. Primar: Joi am semnat contractul pentru montarea a 270 de l`mpi cu led [n 

sta\iune. 
Dl. Primar: Pentru cele dou` proiecte – reabilitarea parcului central ]i baza sportiv`, 

suntem [n ateptare, procedura a fost foarte sufoas` - am r`spuns tuturor solicit`rilor de 
clarific`ri. 

Dl. Primar: Pentru sonda termal` 7 bis, avem o propunere de [nchiriere de 200.000 
Euro / an. 

Dl. Consilier local Ghi\ulescu Marius: Ar trebui s` g`sim o solu\ie pentru a nu mai l`sa 
ma]inile ce transporta material lemnos s` circule cu tonaj mare dup` ce se va reabilitate 
strada Forestierilor. 

Dl. Primar: O s` facem o adres` ob]tilor ]i ocolului pentru a transmite limitarea 
tonajului cu care pot circula ma]inile care transport` material lemnos, dar ]i pentru a ne 
comunica o situa\ie cu toti transportatorii care trebuie s` pl`teasc` taxa de traversare ora]. 

Dl. Consilier local Tra]c` Flavius: Cu ocazia Pa]telui ar trebui sp`late toate str`zile din 
sta\iune de nisip. 
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Dl. Consilier Tra]c` Flavius: Ar trebui s` [ncerc`m s` discut`m cu dna. Tudor pentru 
un contract de furnizare a apei pentru sonda ce o de\ine, pentru a alimenta piscinele din 
parc. 

Dl. Primar: Apa din acea sonda este foarte rece, are undeva la 23 grade, prin expoatare 
va putea ajunge ]i la 18-19 grade. Dac` piscinele nu erau acoperite se mai putea [nc`lzi de 
la soare. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ar trebui s` facem o adres` firmelor care 
exploateaz` pe Tisa s` repare drumul, acest` se stric` datorit` transportului materialului 
lemnos. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Pancarda de la intrare in localitatea component` 
Tisa s-a rupt, va trebui s` o reinstal`m din nou. 

Dl. Consilier local P`unescu Ovidiu: Ar trebui ca noul pre]edinte de la Ob]tea 
Mo]nenilor Ol`ne]ti s` vin` intr-o ]edin\` de consiliu local pentru a stabili taxa de peaj dar 
]i posibilitatea construirii unui depozit pentru mas` lemnoas` de unde cet`\enii s` poat` 
cumpara lemne. 

Dl. Primar: Vom face adres` Ob]tei Mo]nenilor Ol`ne]ti prin care vom solicita acest 
lucru. 

Dl. Consilier local P`unescu Ioan: Ar trebui s` aducem o firm` s` toalet`m arborii din 
tot ora]ul (de pe alee ]i din parcuri). 

Dna. Consilier local Nica Nicoleta: Cu strada Cheia ce se poate face? Cet`\enii sunt 
foarte nemul\umi\i deoarece de la lucr`ri au r`mas foarte multe gropi. 

Dl. Primar: Ast`zi am astupat gropile de pe strada Cheia cu ni]te macadam, deoarece 
momentan nu putem interveni pe acea strad` fiind predat` firmei care execut` lucr`rile de 
ap` ]i canalizare. Dup` ce toate lucrarile de ap` ]i canalizare se vor finaliza se va turna un 
strat nou de asfalt. 

Dna. Consilier local Mureanu Maria: Vreau sa mul\umesc [n numele tuturor 
locuitorilor, d-lui Primar c@t ]i angaja\ilor Prim`riei, pentru gestionarea codurilor galbene si 
portocalii de ninsori, pentru dez`pezirea str`zilor din ora]. 

Dna. Vulpoi Ioana: Ar trebui in]tiintat Strabag-ul, la dl. Iordache s-a infiltrat apa [n 
gospod`rie.  

Dl. Primar: Vom discuta cu cei de la Strabag privind aceste aspecte. 
Dna. Vulpoi Ioana: Ar trebui achizi\ionate toalete ecologice ]i amplasate pe aleea 

izvoarelor, se pl@ng turi]tii cu privile la acest lucru. 
Dl. Primar: Vom analiza posibilitatea achizi\ion`rii ]i mont`rii de toalete ecologice pe 

aleea izvoarelor. 
Nemaifiind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dl. Consilier local Tra]c` 

Flaviu Iulian  declar` sedin\a închis`.   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                    Tra]c` Flavius Iulian 
                                                                                             SECRETAR, 
                                                                                         Jr. Mihalcea Marian 
 


