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 Nr. ………. / 21.03.2014 
 

C O N V O C A R E 
 
          {n conformitate cu prevederile art.39 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` 
local`, se convoac` Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n ]edin\` ordinar` pentru data de 27 
martie 2014 orele 14.00, [n sala de ]edin\` a Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti, cu urm`toarul proiect pe 
ordinea de zi: 

1.Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 27 februarie 2014. 
         2.Proiect de hot`r@re privind privind " privind aprobarea contului de execu\ie 
a bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.12.2013"  
         3.Proiect de hot`r@re privind stabilire " Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.41/2013 privind actualizare componenţă Comitetul Local pentru Servicii de Urgenţă al 
Ora]ului B`ile Ol`ne]ti".  
        4. Proiect de hotărâre privind " privind rectificarea bugetului local ]i bugetul institu\iilor 
publice ]i activit`\ilor finan\ate din venituri proprii ]i subven\ii pe anul 2014" 
        5. Proiect de hotărâre privind "Aprobare necesitate alocare gratuită de SGA Vâlcea a unui 
perimetru pentru exploatarea a 2000 mc agregate minerale în cazuri de urgenţă pentru refacere 
obiective avariate" 
 6. Proiect de hotărâre privind "Privind aprobarea casării unor bunuri, mijloce fixe şi 
obiecte de inventar, aparţinând Oraşului Băile Olăneşti" 
 7. Proiect de hotărâre privind "Soluţionare contestaţii solicitanţi locuinţe din locuinţele 
destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate". 
 8. Proiect de hotărâre privind Privind "Actualizarea devizului de lucrări la obiectivul 
"Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti" 
 9. Proiect de hotărâre privind "Repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate 
din casele naţionalizate".  
 Diverse: 
-prezantarea Raportului Primarului cu privire la starea economică, socială şi de mediu a 
localităţii Băile Olăneşti la finele anului 2013; 
-prezentarea Raportului Primarului cu privire la situaţia gestionării patrimoniului din 
domeniul public şi privat al Oraşului Băile Olăneşti pe anul 2013; 
-prezentare oferta SC OLĂNEŞTI RIVIERA SA pentru teren de schimb în vederea realizării 
unei baze sportive şi de agrement; 
- prezentare oferta Predescu Dănuţ pentru teren de vânzare în vederea realizării unei baze 
sportive şi de agrement; 
-solicitare inchiriere păşuni aparţinând proprietăţii Oraşului Băile Olăneşti. 
 

P R I M A R, 
Ec.Vasilache Vasile Sorin 

 
                                         

5. CONSILIERI 
 

 
II. PARTICIPARE DE DREPT 

1.Baicu Vasile 1. Ec. Vasilache Vasile Sorin - Primar 
2.Balaban Rodica 2.Gorgan Nicolae secretar 
3.Braneci Niculina  
4. Ghimi] Valentina  
5.Ghi\ulescu Marius  
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6.Nicol`escu Sanda-Lucia III. INVITA|I 
7.Noaje Alexandru Petre 1. Enache Denisa Elena - consilier juridic 
8.Pahomnie Constantin 2. Tatu Viorel inspector principal 
9.P`unescu Ioan 3. Baicu Camelia-consilier superior 
10.Popa Titel 4.Popescu Lauren\iu-inspector 
11.P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu 5.Barbu Gheorghe-Gospodarie Comunala 
12.Tra]c` Flavius Iulian  
13. Vasile Daniela  
  

 


