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PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 09 aprilie 2014, în şedinţa de indat` a Consiliului Local al Ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 89 / 09.04.2014. Sunt prezen\i 11 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lips` fiind dl. Consilier Sanda Nicolae – decedat 
]i absent@nd motivat dna Nicolaescu Sanda si dl. Trasca Flavius Iulian. Particip` de drept dl. 
Vasilache Vasile Sorin - Primar, dl secretar Nicolae Gorgan, invitaţi fiind  - dl. Pelgher 
Patrick – inspector, dna. Denisa Enache – consilier juridic si dl. Lauren\iu Popescu – 
inspector principal.  

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. ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea prelungirii valabilit`\ii PUG al ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti”. 

Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea 
ordinii de zi, care, cu voturi “pentru” = 10, se aprob`. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi ”Proiect de hot`r@re privind aprobarea 
prelungirii valabilit`\ii PUG al ora]ului B`ile Ol`ne]ti”. 

Dl. Primar prezintă materialele care au stat la baza proiectului de hotărâre.  
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă supune 

la vot "”Proiect de hot`r@re privind aprobarea prelungirii valabilit`\ii PUG al ora]ului 
B`ile Ol`ne]t”, care, cu voturi “pentru” = 10,  se aprob`.  

Se trece la punctul 
DIVERSE. 
Dl. Primar prezint` solicitarea nr. 2119 / 04.04.2013 [nregistrat` la Prim`ria ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti cu nr. 3831 / 07.04.2014 prin care SC Ol`ne]ti Riviera SA solicit` 
Consiliului Local aprobarea scutirii taxei de sta\iune ]i igienizare pe anul [n curs pentru 
turi]tii sosi\i la tratament, datorit` faptului c` ace]tia sunt nemul\umi\i de aspectul actual al 
sta\iunii, de zgomotul produs de utilaje zilnic c@t ]i a prafului ce polueaz` intreaga zon`. 

Proiectul privind “Reabilitarea infrastructurii rutiere [n sta\iunea B`ile Ol`ne]ti” este 
un proiect de importan\` major` pentru dezvoltarea ora]ului B`ile Ol`ne]ti. Consilierii  
locali nu sunt de acord cu scutirea de la plata acestor taxe. 

Nemaifiindind alte lu`ri de cuv@nt, pre]edintele de sedin\`, dna. consilier local Braneci 
Niculina declar` sedin\a închis`.   

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
PREŞEDINTE DE SEDIN|~, 

                Braneci Niculina    
                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                         Nicolae Gorgan 
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