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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 27.06.2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ocnele
Mari convocat prin Dispoziţia nr.132/21.06.2019, emisă de primarul or.Oc.Mari, la care participă
un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. La şedinţă participă cetăţeni ai
or.Oc.Mari.
Domnul preşedinte de şedinţă, la solicitarea domnului primar, propune introducerea pe
ordinea de zi a doua proiecte de hotarare si anume:
1. Proiect de hotărâre privitor la: „aprobarea fondului de premiere pentru persoanele care au
implinit 100 ani de viata”;
2. Proiect de hotărâre privitor la: aprobarea bugetului pentru evenimentele culturale in anul
2019 „Memorialul Vasile Militaru”, „Festivalul Buridava”, „Sarbatorile de iarna”.
Se supune aprobării următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privitor la: acordarea in folosinta gratuita a unui spatiu aflat in
imobilul Scoala Gimnaziala „Costea Marinoiu” Ocnele Mari, „Asociatiei Scolii Costea
Marinoiu”;
2. Proiect de hotărâre privitor la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2019;
3. Proiect de hotarare privitor la: Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
Ocnele Mari nr.32/30.05.2019 privitor la: aprobare caiet de sarcini privind inchirierea,
prin licitatie publica, a unor terenuri ce fac parte din dommeniul public al or.Oc.Mari in
vederea amplasarii de constructii provizorii (chioscuri) si rulote, precum si a chioscurilor
de lemn amplasate pe str.Strandului din or.Oc.Mari, pentru desfasurare activitati
comerciale;
4. Proiect de hotarare privitor la: aprobarea atribuirii contractului de servicii privind
precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, prin achizitie
directa, pe o perioada de 3 luni de zile, catre S.C. URBAN S.A. Bucuresti;
5. Proiect de hotarare privitor la: instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de catre
utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract
incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare in orasul Ocnele Mari.
6. Proiect de hotarare privitor la: aprobarea participarii orasului Ocnele Mari in cadrul
programului, de derulare a procedurii de achizitie publica pentru achizitionarea
sistemului fotovoltaic finantat in cadrul programului si de implementare si monitorizare
a functionarii proiectului.
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7. Proiect de hotarare privitor la: alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august si
septembrie 2019.
8. Informare privind stadiul evaluarii imobilului – teren in suprafata de 19292,19 mp
inscris in cartea funciara nr.36608 a orasului Ocnele Mari, avand nr.cadastral 352, situat
in intravilanul or.Oc.Mari, str.22 Decembrie, jud.Valcea.
9. Adresa nr.5347/30.05.2019 formulata de CMI Smarandoiu Doina-Mihaela;
10. Adresa nr.5311/29.05.2019 formulata de catre Matei Gheorghe din mun.Rm.Valcea,
str.Luceafarului, nr.13, bl.A18, sc.E, ap.15, jud.Valcea.
Întrebări-Interpelări.
Ordinea de zi, cu modificarile propuse, a fost aprobată cu 13 voturi „pentru”.
S-a supus aprobării procesul-verbal al şedinţei ordinare din 30.05.2019, proces-verbal ce a
fost aprobat cu 13 voturi „pentru”.
Domnul presedinte de sedinta, la solicitarea domnului primar, propune inceperea lucrarilor
cu punctul Întrebări-Interpelări.
Domnul Zaicanu Mircea, locuitor al orasului Oc.Mari a dat citire unor fragmente din
raportul de activitate al unuia dintre consilierii locali ai orasului Ocnele Mari, fara a da numele
consilierului citat: „principiile care stau la baza activitatiilor mele in cadrul Consiliului Local al
orasului Ocnele Mari sunt urmatoarele: transparenta decizionala in adoptarea unor acte normative
administrative, respectarea legalitatii actelor administrative, utilizarea conform legii a finantelor
publice, stabilirea prioritatiilor si emiterea actelor publice in functie de nevoile membrilor
comunitatii locale, eficienta utilizarii fondurilor publice….”. Spune ca anumiti consilieri locali din
acest mandat au fost consilieri si in anul 2016, mentionand pe domnii Lazaroiu Constantin, Ancuta
Constantin, Merisel Petre. Domnul Iordache Petre atunci era primar si ar fi trebuit sa isi aduca
aminte ca la fixarea taxelor in anul 2016 a fost propusa o taxa de turism in valoare de 2% din profit.
Dumnealui, a fost contra aprobarii acestei taxe si din cate isi aminteste nici domnii consilieri locali
nu au votat „pentru”. Spune ca la sfarsitul anului 2017 a primit o comunicare in acest sens, s-a
prezentat la executiv pentru rezolvarea acestei probleme, iar acum in anul 2019 a fost somat sa
plateasca o taxa care nu ar trebui sa existe, blocandu-i-se contul firmei. Intreaba pe domnii
consilieri locali daca dumnealor realizează cat de mult inseamna 2% din incasarile unei firme cu
specific turism. Spune ca domnii consilierii locali sa semneze procesul-verbal la sfarsitul sedintei,
deoarece in procesul-verbal din anul 2015 nu s-a mentionat nimic despre ce a discutat dumnealui cu
privire la aceasta taxa de 2%. Considera ca ar trebui percepute taxe pentru toata lumea, chiar si
celor de la SC SALROM SA-Bucuresti si SC CESAVIL GROUP SRL.
Domnul consilier local Fetele Danut ii spune domnului Zaicanu Mircea ca aceasta taxa a
fost exclusa, iar cu ceea ce spune dumnealui ar insemna sa fie introdusa din nou.
Domnul Zaicanu Mircea, locuitor al orasului Oc.Mari spune ca ar trebui percepute taxe si
firmelor mari, nu numai celor mici.
Doamna Birtoiu Oana-Laura, sef serviciu „contabilitate, buget, finante, impozite si taxe
locale” spune ca acea taxa a fost perceputa conform prevederilor legale.
Domnul consilier local Fetele Danut spune ca nu se pierde niciun ban.
Doamna secretar raspunde ca procesul-verbal al sedintei se semneaza de presedintele de
sedinta si de secretarul orasului Oc.Mari in sedinta lunii urmatoare. Cat privesc taxele si impozitele,
nu pot fi notate toate ideile cetatenilor, ci doar solicitarile domnilor consilieri, de excludere,
modificare sau introducere a unor taxe. Daca domnul presedinte de sedinta nu a acceptat cuvantul
unui locuitor si totusi persoana respectiva insista sa ia cuvantul, conform Regulamentului de
Organizare si Functionare al Consiliului Local spusele persoanei in cauza nu se consemneaza.
Domnul Zaicanu Mircea locuitor al orasului Oc.Mari mai spune ca trebuie reparate strazile
ca sunt probleme mari in oras cu gropile lasate in urma de cei care executa lucrari de canalizare si
gaz.
Domnul Iordache Nicolae, locuitor al orasului Ocnele Mari se angajeaza sa faca pe
cheltuiala dumnealui canalizarea de la biserica „Traistari” pana in punctul „Tuf”, precum si sa ofere
cablu pentru a se introduce iluminat stradal in zona „Facai”.
Domnul consilier local Fetele Danut ii spune domnului Iordache Nicolae ca daca considera
ca se poate schimba cursul apei de la vale la deal poate face lucrarile.
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Domnul primar raspunde domnului Iordache Nicolae ca este o problema minora cablul si ca,
pentru a se asigura iluminatul public este nevoie de celula ambientala, fiind in lucru iluminatul
zonei respective.
Domnul Iordache Nicolae, locuitor al orasului Ocnele Mari atrage atentia ca atat
sezlongurile de la strandul Ocnele Mari, cat si toaletele sunt neingrijite.
Domnul Trica Petre, locuitor al orasului Ocnele Mari intreaba Consiliul Local care este
strada de legatura din zona centrala pana in localitatea Facai.
Doamna Birtoiu Oana-Laura, sef serviciu „contabilitate, buget, finante, impozite si taxe
locale” spune ca impreuna cu doamna Andreescu Carmen, consilier in cadrul compartimentului
„urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, programe-proiecte, achizitii publice” sau deplasat in zona Facai-Valea Bradului pentru a analiza situatia si pentru a demara procedurile de
reparare a drumurilor respective.
Doamna Andreescu Carmen, consilier compartimentul „urbanism, amenajarea teritoriului,
disciplina in constructii, programe-proiecte, achizitii publice” spune ca a durat putin mai mult
intocmirea documentatiei, dar s-a reusit incheierea unui contract de achizitii pentru repararea
drumului.
Domnul Trica Petre, locuitor al orasului Ocnele Mari considera ca acel drum ar trebui
intretinut, deoarece toti locuitorii trec cu lemnele din păduri. In dreptul proprietatii domnului Miu
din Facai nu se poate circula din cauza balegarului, gospodaria respectiva fiind pe panta. Datorita
ploilor abundente din ultimul timp, balegarul a fost descompus ajungand pe drum. Dumnealui a
inregistrat la Primaria orasului Oc.Mari mai multe sesizari privind acest aspect, insa administratia
nu a luat nici o masura de rezolvare, drumul de legatura cu zona Facai fiind impracticabil.
Domnul primar ii da dreptate domnului Trica Petre in ceea ce priveste drumul, dar pana
acum nu s-a putut interveni pentru reparatia acestuia, deoarece timpul nefavorabil nu a permis.
Domnul Calea Gheorghe, locuitor al orasului Ocnele Mari doreste sa ii fie citita cererea pe
care a adresat-o Consiliului Local.
Domnul presedinte de sedinta a dat citire cererii domnului Câlea Gheorghe, cu domiciliul in
or.Oc.Mari, str.Gorunis, nr.94, judetul Valcea, inregistrata la Primaria or.Oc.Mari cu
nr.6245/24.06.2019 prin care solicita modificarea adeverintei de rol agricol cu precizarea ca
terenurile au ca si categorie de folosinta livezi si nu pasuni, asa cum a fost eliberata.
Domnul Calea Gheorghe spune ca in anii anteriori s-a eliberat adeverinta de rol cu categoria
de folosinta livezi, ar fi trebuit ca si acum sa fie la fel eliberata, dar doamna secretar i-a eliberat
adeverinta de rol pe fanete. O intreaba pe doamna secretar cu ce a afectat bugetul local daca nu i s-a
eliberat adeverinta de rol pe livezi.
Doamna secretar raspunde ca declaratia depusa la registrul agricol este in conformitate cu
actele de proprietate detinute de domnul Calea, iar categoriile de folosinta inscrise in adeverinta de
rol agricol sunt cele inscrise in registrul agricol. Daca domnul Calea Gheorghe doreste sa schibe
categoria de folosinta a vreunei suprafete de teren din proprietate, cunoaste baza legala intrucat i-a
fost explicata in nenumarate randuri de catre executiv.
Domnul Calea Gheorghe, locuitor al orasului Ocnele Mari spune ca a facut masuratori
cadastrale cu un topometrist si va demonstra ca nu au facut cum trebuia.
Domnul consilier juridic Dogaru Gheorghe ii comunica domnului Calea Gheorghe baza
legala, cu specificatia ca schimbarea categoriei de folosinta se face in baza unei cereri depusa la
Directia Agricola Valcea.
Domnul Calea Gheorghe, locuitor al orasului Ocnele Mari raspunde ca de asta vin cei de la
procuratura sa ia dosare de aici de bine ce le explica domnul Dogaru Gheorghe. Este nemultumit de
drumul ce duce in Facai, dandu-i dreptate domnului Trica cu privire la domnul Miu. Personal i-a
explicat acestuia ca nu trebuie sa se comporte in felul acesta cu vecinii spunandu-i ca amenda este
foarte mare ajungand la zeci de milioane pentru cei care deverseaza dejectii in strada. Considera ca
trebuie chemat la Primarie si sa i se puna in vedere sa curete drumul. Spune de doamna Bododea
Maria, sef serviciu „urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, programe-proiecte,
achizitii publice” ca daca a imbatranit si nu isi poate indeplini atributiile de serviciu sa plece acasa,
deoarece impreuna cu doamna Mosteanu au facut foarte mult rau acestui oras. Spune ca domnul
Iordache Petre a taiat padurea Primariei si a facut casutele.
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Domnul Dinca Eugeniu, administrator SC Cesavil Group SRL spune ca langa strand exista
un domn care a construit un cotet de porc la cativa metri de bazinul din strandul Ocnita si ar dori
sprijinul Consiliului Local in rezolvarea acestei probleme. Ba mai mult, spune ca firma la care
dumnealui este administrator a oferit materiale de constructie persoanei respective pentru a muta
cotetul, iar acesta l-a facut si mai aproape de proprietatea dumnealor.
S-a dat citire adresei nr.37/26.06.2019 formulata de catre SC CESAVIL GROUP SRL,
inregistrata la Primaria orasului Ocnele Mari cu nr.6305/P/11/26.06.2019 prin care solicita
ecologizarea zonei din perimetrul strandului Ocnita, luarea masurilor necesare pentru siguranta
populatiei si cele referitoare la edificarea constructiilor fara avize si autorizatii legale.
Doamna secretar raspunde domnului Dinca Eugeniu ca solicitarea dumnealui priveste
mediul inconjurator, iar raspunsul il va primi de la compartimentul de specialitate.
S-a dat citire adresei SC Cesavil Group SRL înregistrată la Primăria oraşului Ocnele Mari cu
nr.6306/26.06.2019 prin care se solicită aprobarea organizării unui „Festival al Verii” şi închirierea
uneia dintre parcarile Strandurilor Ocnele Mari sau Ocnita in perioada 2-4 august 2019.
Domnul Dinca Eugeniu spune ca nu are pretentie sa primeasca raspuns la aceasta cerere,
intrucat renunta la aceasta.
Doamna secretar a dat citire cererii nr. 5311/29.05.2019 formulata de catre domnul Matei
Gheorghe, cu domiciliul in mun.Ramnicu Valcea, str.Luceafarului, nr.13, bl.A18, sc.B, ap.15,
judetul Valcea, prin care a solicitat aprobarea participarii la licitatia de concesionare terenurile ce
apartin Primariei orasului Ocnele Mari.
Doamna secretar raspunde ca in cererea respectiva nu este precizat imobilul/terenul ce se
doreste concesionat si nu poate sa se dea curs cererii.
Doamna secretar a dat citire cererii nr.6260/25.06.2019 formulată de către domnul Majaru
Gheorghe cu domiciliul in Ocnele Mari, str.Poienitei, nr.9, judetul Valcea prin care doreste
achizitionarea terenului in suprafata de 2000 mp situat la adresa menţionată.
Doamna consilier local Cristea Mihaela considera ca nu ar trebui sa ii se ofere domnului
Majaru Gheorghe suprafata de 2000 mp, ci mai putin, ca acolo stau mai multe familii si trebuie dat
la toti, iar acolo au construit fara autorizatii. Aceste familii au fost aduse in orasul Ocnele Mari de
catre domnul Radu Gheorghe, dumnealui stie foarte bine situatia cladirilor din acea zona, ca doar
dumnealui le-a dat voie sa se instaleze acolo.
Domnul primar spune ca acolo erau niste baraci producatoare de infectii, acum si-au
construit case, dar se incearca intrarea lor in legalitate, prin masurarea terenurilor si scoaterea lor la
licitatie in vederea fie a concesionarii/inchirierii/vanzarii.
Domnul Bogoslov Ion, locuitor al or.Ocnele Mari atrage atentia Consiliului Local ca
majoritatea festivalurilor sunt organizate din sponsorizari si nu din bugetul local.
Doamna secretar a dat citire cererii doamnei dr.Smarandoiu Doina-Mihaela, inregistrata la
Primaria orasului Ocnele Mari cu nr.5347/30.05.2019 prin care solicita aprobarea extinderii
spatiului pentru CMI dr.Smarandoiu Doina-Mihaela, cu sediul social in Ocnele Mari, incepand cu
data de 01.07.2019, cu inca doua camere ce apartin SC GERONTO MEDFAM SRL, tinand cont de
faptul de expira contractul acestei societati in data de 30.06.2019.
Doamna secretar spune ca cererea este lipsita de obiect, deoarece a fost incheiat un act
aditional cu SC GERONTO MEDFAM SRL pentru prelungirea perioadei de comodat.
Domnul consilier local Fetele Danut raspunde ca cele 2 spatii pe care le cere nu mai fac
obiectul cererii doamnei dr.Smarandoiu, deoarece contractul de comodat incheiat intre orasul
Ocnele Mari si SC GERONTO MEDFAM SRL a fost prelungit prin act aditional pe o perioada de
14 luni.
Domnul presedinte de sedinta a dat citire informarii nr.6120/20.06.2019 privind stadiul
evaluarii imobilului-teren in suprafata de 19292,19 mp inscris in cartea funciara nr.36608 a orasului
Ocnele Mari, avand nr. cadastral 351 situat in intravilanul orasului Ocnele Mari, jud.Valcea.
Doamna Birtoiu Oana-Laura, sef serviciul “buget, finante, contabilitate, impozite si taxe
locale” spune ca este o propunere in vederea urgentarii situatiei, de un alt evaluator care este mai
eficienta din punct de vedere economic decat un verificator. Spune ca a contactat personal un
verificator de evaluator si din discutiile avute cu acesta costurile ar fi de minim 5000 euro.
Doamna secretar a dat citire adresei nr.5973/14.06.2019 prin care i se aduce la cunostiinta
domnului Prundeanu Mihai-Adrian, evaluator autorizat, ca in cel mai scurt timp, sa prezinte catre
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Consiliul Local o nota justificativa privind diferenta mare de pret/mp a apartamentelor de la acelasi
etaj, din blocul L2, situat in orasul Ocnele Mari, str.A.I.Cuza, nr.48, judeţul Valcea. Spune ca nu a
fost prezentata aceasta nota justificativa pana la inceperea sedintei.
Domnul consilier local Fetele Danut este de acord cu reluarea procedurii de evaluare, dar cu
un alt evaluator.
Domnul viceprimar, Sasu Remus-Gabriel, propune un nou raport de evaluare intocmit de un
alt evaluator, iar termenul de finalizare sa fie maxim 2 saptamani. Este de parere ca ar trebui
Consiliul Local sa fie convocat intr-o sedinta extraordinara in acest sens.
S-a supus la vot propunerea domnului viceprimar, propunere ce a fost aprobata cu
unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotarare privitor la: acordarea in
folosinta gratuita a unui spatiu aflat in imobilul Scoala Gimnaziala „Costea Marinoiu” Ocnele Mari,
„Asociatiei Scolii Costea Marinoiu”.
Doamna Trusca Maria, director Şcoala Gimnaziala „Costea Marinoiu” Oc.Mari spune ca
aceasta asociatie este nonguvernamentala, de care scoala are mare nevoie pentru sponsorizarea
activitatiilor, avand ca membri fondatori pe doamna Fetele Lucia, domnul Iordache Petre si alti
profesori din cadrul acestei scoli. Spune ca legislatia s-a schimbat si este nevoie de acest spatiu
pentru activitatiile ce tin strict de aceasta asociatie.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la punctul 2 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privitor la: rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019”.
Doamna Birtoiu Oana-Laura, sef serviciul “buget, finante, contabilitate, impozite si taxe
locale” spune ca aceasta rectificare are la baza incheierea contractului cu ADR-SV Oltenia, fiind
vorba de suma de 5028023,9 lei, reprezentand valoarea estimată a cheltuieliilor eligibile ce vor fi
solicitate in cererea de rambursare/plata in anul 2019.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotarare privitor la: Modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local Ocnele Mari nr.32/30.05.2019 privitor la: aprobare caiet de
sarcini privind inchirierea, prin licitatie publica, a unor terenuri ce fac parte din dommeniul public
al or.Oc.Mari in vederea amplasarii de constructii provizorii (chioscuri) si rulote, precum si a
chioscurilor de lemn amplasate pe str.Strandului din or.Oc.Mari, pentru desfasurare activitati
comerciale”.
Domnul consilier local Dobre Ion spune ca o parte din cei care au participat la licitatii sunt
nemultumiti ca spatiile ramase s-au datorat faptului ca au fost scoase pentru amplasare rulote cu
activitate specifica de fast-food si nu de activitate cu specific de comert cu suveniruri, articole
vestimentare si accesori.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la punctul 4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privitor la: aprobarea
atribuirii contractului de servicii privind precolectarea, colectarea si transportul deseurilor
municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu
regim special, prin achizitie directa, pe o perioada de 3 luni de zile, catre S.C. URBAN S.A.
Bucuresti”.
Domnul consilier local Lăzăroiu Constantin spune ca era normal sa se faca acest lucru,
deoarece suntem in plin sezon estival si ar fi pacat sa nu vina firma de salubrizare sa ridice gunoiul
din oras. Intreaba daca a fost organizata licitatia pentru concesionarea serviciului si daca s-a inscris
cineva.
Doamna Andreescu Carmen raspunde ca a fost activata propunerea in SICAP, insa nu s-a
inscris nimeni. Se va incerca din nou in viitorul apropiat.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la punctul 5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privitor la: instituirea taxei
speciale de salubrizare datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza
individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare in orasul Ocnele Mari”.
Domnul consilier local Lăzăroiu Constantin spune ca in situatia unor vicii de procedura vor
exista probleme cu cetatenii. Este vorba de cca.700 de gospodarii care nu apeleaza la acest serviciu,
datorita faptului ca sunt amplasate in zone greu accesibile. Ar trebui sa li se aduca la cunostiinta ca
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in anumite puncte in acele zone vor fi amplasate containere pentru colectarea selectiva a gunoiului,
insa pentru cei care nu doresc nici in asemena situatii incheierea unui contract s-a instituit aceasta
taxa de 20 lei.
Domnul consilier local Dobre Ion considera ca pretul este prea mare pentru o singura luna,
SC Urban S.A. avand un pret mai mic, iar facture pe 3 luni nu se ridica la pretul solicitat de
Primarie.
Domnul consilier local Lăzăroiu Constantin spune ca firma care presteaza aceste servicii nu
isi acopera nici o parte din aceasta investitie.
Domnul consilier local Uţă Nicolae-Gabriel intreaba ce se va intampla cu persoanele la care
nu poate ajunge utilajul.
Doamna Birtoiu Oana-Laura, sef serviciul “buget, finante, contabilitate, impozite si taxe
locale” raspunde ca se vor asigura puncte de colectare, alta solutie nu exista.
Domnul consilier local Dobre Ion spune ca in perioada cand era angajat la SC Urban S.A
Rm.Valcea au fost facute puncte de colectare pentru cei care nu au acces.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 12 voturi „pentru”,
abtinandu-se domnul consilier local Uţă Nicolae-Gabriel.
S-a trecut la punctul 6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotarare privitor la: aprobarea
participarii orasului Ocnele Mari in cadrul programului, de derulare a procedurii de achizitie publica
pentru achizitionarea sistemului fotovoltaic finantat in cadrul programului si de implementare si
monitorizare a functionarii proiectului”.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la primul punct introdus pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privitor la:
„aprobarea fondului de premiere pentru persoanele care au implinit 100 ani de viata”.
Domnul primar spune ca este vorba de doamna Bâcu Elisaveta, ce domiciliaza in oraşul
Ocnele Mari, str.Voreţe, nr. 6, judeţul Vâlcea, care pe data de 11 iulie 2019 împlineşte frumoasa
vârsta de 100 ani şi merită să fie premiată.
Domnul consilier local Lăzăroiu Constantin spune ca nu a vazut suma ce va fi atribuita.
Doamna secretar spune ca este vorba de suma de 5000 lei.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la al doilea proiect de hotarare introdus pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre
privitor la: aprobarea bugetului pentru evenimentele culturale in anul 2019 „Memorialul Vasile
Militaru”, „Festivalul Buridava”, „Sarbatorile de iarna”.
Domnul presedinte de sedinta a dat citire proiectului de hotarare.
Domnul viceprimar, Sasu Remus-Gabriel, spune ca s-a dorit ca suma ce va fi repartizata
pentru festivaluri sa fie de 50000 lei, de la aceasta suma s-a ajuns la 37000 lei pentru toate cele 3
festivaluri. Asa cum s-a discutat si in sedintele de comisii si inainte de aceasta sedinta s-a stabilit ca
acest buget sa fie maximal si nu este obligatoriu sa se cheltuie din bugetul primariei. Partea cu
sponsorizările ramane valabila, in continuare se incearca atragerea de sponsorizari ca sa diminueze
cheltuiala sumelor care vor fi aprobate din buget. Spune ca in cazul in care se vor strange
sponsorizari in valoare de 3000, 5000, 7000 lei suma ce a fost bugetata acum nu se va mai lua din
bugetul local, este o suma de rezerva, in cazul in care nu se strang suficienti bani din sponsorizari,
sa se poata apela la bugetul local. Observa ca la sarbatorile de iarna au fost prinsi bani pentru copii
doar pentru ateliere in suma de 2000 lei si din cei 12 000 lei planificati ar trebui sa se preia inca
2000 lei pentru cadourile copiilor pentru a evita discutiile cu strangerea fondurilor catre serbarile de
iarna. Sa fie 4000 lei pentru cadourile copiilor si restul pentru activitatiile ce se vor desfasura cu
ocazia acestui festival.
Doamna Popescu Aurora, bibliotecar Casa de Cultura “Mircea Demetreiade” spune ca au
fost prevazuti bani pentru cadourile copiilor.
S-a supus aprobării proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”.
S-a trecut la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotarare privitor la: alegerea
presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august si septembrie 2019.
Domnul consilier local Pavel Adrian il propune ca presedinte de sedinta pe lunile iulie,
august si septembrie 2019 pe domnul Ancuta Constantin.
S-a supus la vot propunerea domnului consilier local Pavel Adrian, propunere ce a fost
aprobata cu 12 voturi „pentru”, abtinandu-se domnul consilier local Ancuta Constantin.
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Domnul viceprimar, Sasu Remus-Gabriel, spune ca inainte de sedinta s-a stabilit sa se lase
deoparte injuriile si jignirile atat intre domnii consilieri, cat si intre persoanele care participa la
sedinta si ar dori sa se tina cont de acest lucru.
Domnul consilier local Nitescu Mihai atrage atentia ca in parcul Ocnita, deasupra
topoganului din locul de joaca pentru copii exista o ramura dintr-un copac care sta sa cada unui
copil in cap.
Domnul Dinca Eugeniu, administrator la SC CESAVIL GROUP SRL spune ca nu se poate
indeplini obiectivul contractului de concesiune privind „Parcul de agrement-Aventura Parc”
deoarece investitia nu poate fi realizata in termenul stipulat, intrucat incadrarea terenului ca in
categoria functionala de padure nu permite concesionarului in scop recreativ. Cu acest prilej au
sesizat concedentul in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii
exploatarii bunului. Considera ca ar trebui incheiat un act aditional pentru decalarea termenului de
investitie.
Domnul presedinte de sedinta a dat citire adresei nr.18760/04.06.2019 formulata de catre
APAVIL S.A., inregistrata la Primaria orasului Ocnele Mari cu nr.5805/11.06.2019, ce are ca obiect
exprimarea intentiei de a cumpara sau nu actiunile detinute de catre Comuna Roesti la Apavil S.A.
Consiliul Local Ocnele Mari, cu unanimitate de voturi nu a dorit cumpararea actiunilor
detinute de catre Comuna Roesti, judetul Valcea.
Domnul Trica Petre, locuitor al orasului Ocnele Mari doreste sa se comunice locuitorilor o
lista cu fantanile ce au apa potabila din toate localitatiile din oras.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi domnul preşedinte de şedinţă anunţă închiderea
lucrărilor şedinţei, mulţumind pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DINA CONSTANTIN

SECRETAR OR.OC.MARI,
jurist
MATEI MIHAELA-CRISTIANA

OCNELE MARI
27.06.2019
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