CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29 aprilie 2014, în şedinţa ordinar` a Consiliului Local al Ora]ului
B`ile Ol`ne]ti, convocat` prin Dispozi\ia Primarului nr. 101 / 25.04.2014. 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. Vasile Daniela. Particip` de drept dl. Vasilache Vasile Sorin Primar, dl secretar Nicolae Gorgan, invitaţi fiind - dl. Tatu Viorel – inspector, dl. Barbu
Gheorghe – referent, 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. Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului local
al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 27 martie 2014.
2. Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al ]edin\ei de indata a Consiliului
local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data 09 aprilie 2014 a bugetului local al ora]ului
B`ile Ol`ne]ti la data de 31.12.2013"
3. Proiect de hot`r@re prin care se ia act de decesul domnului Sanda Nicolae,
consilier local al - PDL ]i vacantarea mandatului de consilier local.
4. Proiect de hotărâre privind “Validare mandat consilier local”.
5. Proiect de hotărâre privind " privind aprobarea auditului energetic al Serviciului
Public de Alimentare cu Energie Termic` al Oraşului Băile Olăneşti".
6. Proiect de hotărâre privind "Aprobarea aderarii ora]ului B`ile Ol`ne]ti la
Asocia\ia Na\ional` a Sta\iunilor Balneare si Balneoclimatice din Romania".
7. Proiect de hotărâre privind Privind " Calculul chiriei nominale".
8. Proiect de hotărâre privind "Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr.20/2014 privind repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele
naţionalizate".
9. Proiect de hotărâre privind „ Modificare beneficiar drept de concesiune”.
10. Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului local pe trimestrul II [n anul
2014”.
Nefiind obiecţiuni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot aprobarea
ordinii de zi, care, cu voturi “pentru” = 11, se aprob`.
Se trece la punctul unu al ordinii de zi ”Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal
al ]edin\ei ordinare a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data de 27 martie
2014”.
Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13,
procesul verbal al ]edin\ei ordinare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din
data de 27 martie 2014.
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Se trece la punctul doi al ordinii de zi “Prezentarea ]i aprobarea procesului verbal al
]edin\ei de indata a Consiliului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din data 09 aprilie 2014 a
bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti la data de 31.12.2013".
Nefiind obiec\iuni pe marginea acestui material, se aprob` cu voturi “pentru” = 13,
procesul verbal al ]edin\ei de [ndat` a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti din
data de 31 decembrie 2014.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi “Proiect de hot`r@re prin care se ia act de
decesul domnului Sanda Nicolae, consilier local al - PDL ]i vacantarea mandatului de
consilier local”.
Se ia act de decesul consilierului local Sanda Nicolae ]i de vacantarea mandatului de
consilier local.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind “Validare
mandat consilier local”.
Se valideaz` dl. P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu [n func\ia de consilier local al
Partidului Democrat Liberal cu drept de vot la proiectele de hot`t@re r`mase pe ordinea de
zi.
Dl. Secretar: Dl. P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu [l va inlocui pe dl. Sanda Nicolae [n
Comisia de administra\ie public` local` ]i [n Comisia de Urbanism, urm@nd ins` ca la
Comisia de Urbanism si amenajarea teritoriului membrii acesteia sa stabileasc` noul
presedinte.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind privind
aprobarea auditului energetic al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termic` al
Oraşului Băile Olăneşti".
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 “Proiect de hotărâre privind privind aprobarea auditului energetic al
Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termic` al Oraşului Băile Olăneşti", care,
cu voturi “pentru” = 12, se aprob`.
Se trece la punctul sase al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind "Aprobarea
aderarii ora]ului B`ile Ol`ne]ti la Asocia\ia Na\ional` a Sta\iunilor Balneare si
Balneoclimatice din Romania".
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 “Proiect de hotărâre privind Aprobarea aderarii ora]ului B`ile Ol`ne]ti la
Asocia\ia Na\ional` a Sta\iunilor Balneare si Balneoclimatice din Romania", care, cu
voturi “pentru” = 12, se aprob`.
Se trece la punctul sapte al ordinii de zi “Proiect de hotărâre privind Privind "
Calculul chiriei nominale".
Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.
Dl. Inginer Viorel Tatu prezint` calculul chiriei pentru locuin\ele sociale.
Dna. Consilier local Balaban Rodica: Impozitul aferent construc\iei si terenului cine le
va plati?
Dl. Inginer Viorel Tatu: Terenul si construc\ia apar\in domeniului public, nu se pl`tesc
impozite pentru ele.
Dl. Inginer Viorel Tatu: Suma rezultat` pentru chiria locuin\elor sociale trebuie
indexat` cu infla\ia din 2007 p@na [n present. Totodata, cf. legii 114./1996 nivelul maxim al
chiriei lunare nu poate dep`sii 10% din nivelul veniturilor familiare lunare.
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă
supune la vot “Proiect de hotărâre privind Privind Calculul chiriei nominale", care, cu
voturi “pentru” = 11, “abtineri” = 1, respectiv dl. Consilier local Paunescu Ion Ovidiu se
aprob`.
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Se trece la punctul opt al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind "Modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.20/2014 privind repartizarea locuinţele
destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate".
Dl. Primar prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re:
Doamnei Dobriceanu Elisaveta i s-a repartizat apartament la parter si a solicitat
mutarea de la parter la etajul 1.
Se supune la vot si cu voturi “pentru” = 12 se aprob`.
Domnul Starinski Cristian Gabriel solicita atribuirea unui apartament cu 3 camere
pentru familia sa alc`tuit` din 4 membrii conform legii 114/1996.
Se supune la vot, si cu voturi “pentru” = 9, “ab\ineri” = 3, respectiv dnii consilieri
locali P`unescu Ion, P`unescu Ovidiu ]i Ghimi] Valentina se aprob`.
Se trece la punctul nou` al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind „ Modificare
beneficiar drept de concesiune”.
Dna Enache Denisa prezint` materialele care au stat la baza proiectului de hot`r@re.
Potrivit legii, dac` cl`direa a fost c@stigat` se preia si terenul aferent cladirii precum si
obligatiile din caietul de sarcini.
Nefiind obiec\iuni pe marginea materialelor prezentate, presedintele de şedinţă
supune la vot ”Proiect de hotărâre privind „ Modificare beneficiar drept de concesiune”,
care, cu voturi “pentru” = 11, “abtineri” = 1, respectiv dna. Consilier local Nicolaescu
Sanda se aprob`.
Se trece la punctul zece al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind „Rectificarea
bugetului local pe trimestrul II [n anul 2014”.
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 ”Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului local pe trimestrul II
[n anul 2014”, care, cu voturi “pentru” = 12, se aprob`.
Se supune la vot alegerea presedintelui de ]edin\` pentru lunile mai, iunie, iulie.
Dna. Nicolaescu Sanda [l propune pe dl. Baicu Vasile care este cu unanimitate de
voturi, este aleas pre]edinte de ]edin\` pentru lunile mai, iunie ]i iulie 2014.
Nemaifiind 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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