Strada Alexandru Ioan Cuza nr.53
Ocnele Mari, judetul Valcea, cod 245900
Tel: 0250772043, 0250772024 Fax: 0250772270
E-mail: oc_mari@onix.ro

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 15.12.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ocnele
Mari convocat prin Dispozitia nr.341/09.12.2015, emisa de primarul or.Oc.Mari, la care participa un
numar de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri in functie. La sedinta participa si cetateni ai
or.Oc.Mari.
Se supune aprobarii urmatoarea
ORDINEA DE ZI :
1. Proiect de hotarare privitor la : rectificare de buget;
2. Proiect de hotarare privitor la : Modificare organigrama si stat de functii ale aparatului de
specialitate al primarului or.Oc.Mari;
3. Proiect de hotarare privitor la : Aprobare Plan de ocupare a functiilor publice pe anul 2016.
4. Proiect de hotarare privitor la : aprobare strategie locala cu privire la dezvoltarea si
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare;
5. Proiect de hotarare privitor la : Alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie, februarie
si martie 2016.
6. Proiect de hotarare privitor la : angajare avocat/societate de avocatura care sa asigure
promovarea unei cereri de chemare in judecata si reprezentarea orasului Ocnele Mari in
instanta in proces cu S.C. EUROPAN PROD S.A. si P.F. POPA PETRICA avand ca obiect
recuperare prejudiciul;
7. Proiect de hotarare privitor la : angajare avocat/societate de avocatura care sa asigure
reprezentarea orasului Ocnele Mari in dosarul nr.2935/90/2015 ce are ca obiect contestarea
Deciziei Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Rm.Valcea nr.13/2015;
8. Raport privind activitatea desfasurata de catre administratorul public in anul 2015.
9. Intrebari-interpelari.
Domnul consilier Ancuta Constantin propune amanarea punctelor 6 si 7 de pe ordinea zi.
Domnul primar propune retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi.
Doamna Fetele Lucia, consilier personal, spune ca trebuie duse la indeplinire masurile Curtii
de Conturi. Nu crede ca este bine sa fie amanat proiectul de hotarare la nesfarsit.
Domnul primar spune ca a fost primul termen in cauza privind contestarea Deciziei Curtii de
Conturi, unde a fost respinsa solicitarea cu privire la suspendarea actului administrativ, iar cautiunea
care a fost returnata.
Ordinea de zi, cu propunerea de retragere a punctului 6 a fost aprobata cu unanimitate de
voturi.
S-a supus aprobarii procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26.11.2015, care a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
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S-a trecut la punctul 1 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : rectificare de
buget”, care a fost aprobat cu unanimitate ce voturi.
S-a trecut la punctul 2 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Modificare
organigrama si stat de functii ale aparatului de specialitate al primarului or.Oc.Mari”.
Domnul primar spune ca modificarea organigramei se face din cauza locurilor vacante,
deoarece s-a cerut o anumita vechime si din aceasta cauza nu se prezinta nimeni. Dupa modificare, se
vor scoate la concurs fara vechime.
A fost supus aprobarii proiectului de hotarare care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Aprobare Plan de
ocupare a functiilor publice pe anul 2016”, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctul 4 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : aprobare strategie
locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare”.
Domnul consilier Lazaroiu Constantin spune ca problema salubrizarii este o problema
importanta pentru localitate. Trebuie revenit la probleme practice prin identificarea zonei pentru
depozitarea gunoaielor. Sunt locuri unde cetatenii obisnuiesc sa duca gunoiul, in acest sens trebuie
aplicate amenzi. Dansul a vazut ca pubele gunoaie de tot felul. Spune ca din 1300 gospodarii
existente in or.Oc.Mari numai o treime are contracte incheiate cu S.C. URBAN. Trebuie incheiat un
contract cu o firma pentru ridicare cadavre animale.
A fost supus aprobarii proiectului de hotarare care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctul 5 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Alegerea
presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie, februarie si martie 2016”.
Domnul consilier Nitescu Mihai propune ca presedinte de sedinta pe dl.Badea Ilie.
Nemafiind alta propunere s-a trecut la vot. Domnul Badea Ilie a fost aprobat cu 11 voturi
„pentru” ca presedinte de sedinta pentru lunile ianuarie-martie 2016.
S-a trecut la punctul 7 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : angajare
avocat/societate de avocatura care sa asigure reprezentarea orasului Ocnele Mari in dosarul
nr.2935/90/2015 ce are ca obiect contestarea Deciziei Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de
Conturi Rm.Valcea nr.13/2015”
A fost supus aprobarii proiectului de hotarare care a fost adoptata cu 8 voturi „pentru si 4
„abtineri” in persoana domnilor consilieri Badea Ilie, Ancuta Constantin, Dirinea Constantin-Vali si
Gaitanaru Constantin.
S-a trecut la punctul 8 de pe ordinea de zi :” Raport privind activitatea desfasurata de catre
administratorul public in anul 2015”.
Domnul Radu Gheorghe spune ca trebuie sa se ajunga la nivelul localitatii la o normalitate
intelectuala. Este adevarat ca administratia locala nu a pus la dispozitie recipiente pentru depozitare
specifica a deseurilor. Din punct de vedere a situatiei materiale administratia locala este pregatita
pentru depozitarea selectiva a deseurilor. Sunt aduse recipiente de depozitare de diferite capacitati.
Stie ca sunt zone unde se depoziteaza clandestin resturi menajere, cadavre animaliere, alte reziduuri.
Domnul consilier Popescu spune ca ar trebui extinsa colectarea deseurilor in zona Lunca
macar pana la pct.”Nitescu”.
S-a trecut la ultimul punct de pe ordinea zi „ Intrebari – interpelari.
In legatura cu asfaltarea strazilor domnul primar spune ca in prima etapa intra strazile Buda si
Gorunis.
Domnul consilier Merisel Petre spune ca in pct.”Buga” podul este infundat.Ploile vor intra pe
sub asfalt.Trebuie puse in acea zona tuburi pentru canalizare.
Domnul secretar da citire adresei nr.2682/14.12.2015 a Scolii Gimnaziale „Costea Marinoiu”
Oc.Mari inregistrata la Primaria or.Oc.Mari sub nr.12731/14.12.2015 prin care se comunica
Consiliului Local Oc.Mari programul activitatilor pentru „Serbarea de Craciun”.
Se aduce la cunostinta Consiliului Local Oc.Mari adresa nr. 2588/02.12.2015 a Scolii
Gimnaziale „Costea Marinoiu” Oc.Mari inregistrata la Primaria or.Oc.Mari sub nr.12285/02.12.2015
prin care informeaza ca reteaua scolara pentru anul 2016/2017 se mentine ca si pentru anul scolar
2015/2016.
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Domnul primar spune ca au fost facute demersurile pentru achizitionarea unei noi masini
pentru transport scolari.
Domnul consilier Popescu Mircea spune ca trebuie facut un canal de colectare a apei uzuale
pe str.Florilor, deoarece toti locuitorii din zona deverseaza ape menajere in strada, iar cetatenii care
merg la Salina Oc.Mari sunt obligati sa mearga prin noroi.
Domnul primar spune ca la primavara str.Florilor dupa in punctul Salina Oc.Mari va fi
asfaltata.
Domnul Dobre Ion, sef formatie SC URBAN SA spune ca orasul trebuie sa faca
aprovizionarea cu antiderapant. Este necesara cumpararea de sare si depozitata. Spune ca strada
principala din punctul Salina si pana la iesirea din oras este prinsa de sare, iar masinele ruginesc din
aceasta cauza. Trebuie pus in vedere S.E.M. Rm.Valcea sa spele strada.
Domnul primar spune ca exista solutie pentru curatirea strazii, dar pentru acest lucru trebuie
spart asfaltul, facut un canal ca apa sa se duca direct in Paraul Sarat.
Domnul viceprimar raspunde domnului Dobre ca este dus pe strazi materialul antiderapant,
iar Primaria chiar are rezerva in depozit.
Domnul consilier Badea Ilie spune ca trebuie luate masuri de catre administratie, deoarece in
blocul M1 cade tencuiala.. Nu trebuie sa se mire nimeni de unde este sare pe strada, deoarece
masinile care cara sare pe strada principala nu sunt acoperite cu prelata. Spune ca podul de unde
locuieste dumnealui este infundat. Intreaba cat a costat o statie de autobuz si de ce nu s-a montat si
cos de gunoi la fiecare statie.
Domnul Glodeanu Grigore, locuitor al or.Oc.Mari spune ca in anul 2011 Consiliul Local
Oc.Mari, din care a facut parte si dumnealui, a votat PUG-ul orasului unde sunt incluse zonele de
rusc. Prin documentele depuse de catre SEM Rm.Valcea la dosarul aflat pe rolul instantei, reclamant
fiind dumnealui, se incearca raspunderea civila a Consiliului Local Oc.Mari, in calitate de autoritate
care a aprobat PUG-ul cu restrictiile existente. Propune sa fie invitata SEM Rm.Valcea la Primaria
or.Oc.Mari pentru o discutie cu privire la aceste aspecte la care sa participe locuitorii care sunt
afectati prin restrictiile impuse in zonele campurilor de sonde III si IV. Micsorarea ariei intravilan a
orasului si faptul ca cetatenii nu pot sa-si foloseasca proprietatea sunt conditii cu care cetatenii vor
castiga in instanta impotriva Consiliului Local. Intreaba cine isi asuma raspunderea pentru restrictiile
impuse prin P.U.G.
Domnul consilier Popescu Mircea spune ca la data respectiva in anul 2011 au fost facute
precizari in legatura cu PUG-ul, intreaba de ce nu s-a tinut cont de ele.
Domnul viceprimar roaga pe dl.Glodeanu Grigore sa depuna cate o copie dupa actele de care
a facut vorbire. Este de parere ca ar trebui sa se tina cont de art.40 din Constitutia Romaniei.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi domnul presedinte de sedinta anunta inchiderea
lucrarilor sedintei, multumind pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

GAITANARU CONSTANTIN

ANGHELUTA DUMITRU

OCNELE MARI,
15.12.2015

3

