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 24.09.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Ocnele
Mari convocat prin Dispozitia nr.265/18.09.2015, emisa de primarul or.Oc.Mari, la care participa
un numar de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri in functie. La sedinta participa reprezentantul
Forconcid..., doamna Trusca Maria-director Scoala Gimnaziala „Costea Marinoiu” si domnii Calea
Gheorghe, Simionescu Octavian, Zaicanu Mircea, Dobre Ion.
Se supune aprobarii urmatoarea
ORDINEA DE ZI :
1. Informare privind stadiul lucrarilor de introducere apa si canalizare in or.Oc.Mari (ACM 4
+FORCONCID);
2. Informare privind activitatea desfasurata la Scoala Gimnaziala „Costea Marinoiu” Oc.Mari
in anul scolar 2014-2015 si activitatile de pregatire a anului scolar 2015-2016;
3. Proiect de hotarare privitor la : modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
Oc.Mari nr.36/30.09.2008 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de
“cetatean de onoare a orasului Ocnele Mari”;
4. Proiect de hotarare privitor la : Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al or.Oc.Mari
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Costea Marinoiu” Oc.Mari
5. Proiect de hoatarare privitor la : Aprobare studiu de fezabilitare pentru obiectivul:
„Amenajare teren sport cu suprafata sintetica la Scoala Gimnaziala „Costea Marinoiu”
Oc.Mari;
6. Proiect de hotarare privitor la : Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
Oc.Mari nr.28/29.04.2011 referitoare la prestarea de munca in folosul comunitatii de catre
contravenienti;
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. Proiect de hotarare privitor la : Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Oc.Mari pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2015.
9. Intrebari-interpelari.
Ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitate de voturi.
S-au supus aprobarii procesele-verbale al sedintelor: extraordinare din data de 04.09.2015,
09.09.2015 si 14.09.2015 si a sedintei ordinare din data de 11.08.2015, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
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Domnul presedinte de sedinta incepe lucrarile sedintei cu punctul 1 si anume :
"Informare privind stadiul lucrarilor de introducere apa si canalizare in or.Oc.Mari (ACM 4
+FORCONCID).
Domnul consilier Nitescu Mihai spune ca strada spre Fagul-Miului trebuie asfaltata, nu
aprobata de catre Primarie ca lucrare terminata.
Domnul consilier Popescu Mircea spune ca acea strada exista un canal care este mai sus decat cota
asfaltului. Trebuie luate masuri in acest sens. Doreste sa fie anuntat Consiliul Local Oc.Mari cu cel
putin o luna inainte de finalizare, deoarece sunt pe mijlocul strazii canale catre incurca circulatia.
Reprezentantul Forconcid spune ca aceasta strada nu este momentan decontata, iar cand se
va termina canalul va fi pus la cota respectiva.
Domnul consilier Ancuta Constantin intreaba cand vor fi finalizate aceste lucrari in oras.
Reprezentantul Forconcid spune ca a fost facuta o cerere de prelungire a lucrarilor
Domnul primar raspunde ca dansul stie ca termenul de finalizare este mai 2016, si are
convingerea ca asa va fi.
Domnul consilier Perian Dumitru spune ca si pe str.Salcimilor sunt bazine de colectare
facute mai sus decat nivelul a 3 gospodarii. Ce masuri se vor lua ca si cele 3 gospodarii sa poate fi
racordate.
Domnul consilier Fetele Danut spune ca dintre toate strazile pe care s-a lucrat strada
N.Balcescu arata jalnic. Sunt portiuni din strada pe care circulatia autoturismelor este obturata.
Trebuiesc luate masuri, cetatenii sunt nemultumiti, deoarece vine iarna si aceasta strada va deveni
inpracticabila ca si anul trecut. Intreaba cand se va termina strada 1 Mai.
Reprezentatul Forconcid spune ca pe aceasta strada introducerea retelei de apa este facuta in
proportie de 60%, iar cat priveste canalizarea aceasta crede dumnealui ca va dura pana la anul
urmator. Cat priveste str.1 Mai raspunde ca pentru aceasta lucrare nu au in dotare un utilaj pentru o
asa strada ingusta. Lucrarea poate merge mecanis numai pana la 4-5 m, apoi manual.
Domnul consilier Lazaroiu Constantin spune ca a participat la sedintele AGA, iar din
discutiile purtate a reiesit ca numai la Ocnele Mari sunt aceste intarzieri. Dumnealui nu vede aceasta
investitie terminata in mai 2016, deoarece str.A.I.Cuza nu este facuta nici 5%. Stie ca APAVIL nu
va avea bani de investitie in anul 2016 necesari pentru terminarea lucrarilor.
Domnul Dobre Ion, cetatean din or.Oc.Mari spune ca in centrul orasului nu se mai lucreaza
de multe luni de zile, canalele sunt descoperite, care sunt un pericol iminent pentru copii. A inceput
scoala iar aceste gauri sunt periculoase pentru unii copii, intrucat vin si pleaca de la scoala
nesupravegheati.
Reprezentantul Forconcid spune ca pana in prezent nu au primit banii pentru lucrarile
efectuate, nu au posibilitate sa continue, intrucat anumite sume de bani au fost refuzate la plata.
Domnul consilier Badea Ilie intreaba cand se vor finaliza lucrarile pe str.N.Balcescu,
deoarece aceasta strada este intradevar o rusine pentru cei care au lucrat, sunt numai gropi, iar
aceasta strada a fost asfaltata.
Reprezentantul Forconcid spune ca in 3 saptatamani de la decontare aceasta va fi terminata.
S-a trecut la punctul 2 de pe ordinea de zi :” Informare privind activitatea desfasurata la
Scoala Gimnaziala „Costea Marinoiu” Oc.Mari in anul scolar 2014-2015 si activitatile de pregatire
a anului scolar 2015-2016”.
Domnul consilier Perian Dumitru spune ca in materialul prezentat este reliefata situatia
anului scolar ce a trecut. Considera ca la Scoala Oc.Mari cadrele au o pregatire nu buna, ci foarte
buna, majoritatea cadrelor au gradul I.
Domnul consilier Badea Ilie spune ca din partea scolii a primit o rugaminte de implicare a
Consiliului Local in ce priveste plata/subventia abonamentelor. Dumnealui considera ca pot fi
subventionate abonamentele elevilor, deoarece sunt familii care nu isi mai pot permite sa-si trimita
la scoala copii din acest motiv : banii.
Domnul primar spune ca firma de tranport Galex este o firma privata, iar dansul nu poate sa
impuna un anumit pret. Se poate ataca pe partea contractului aceasta firma prin verificarile RAR,
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deoarece toata lumea stie ca in mocrobuzele pe care le foloseste pe ruta Rm.Valcea Oc.Mari soferii
iau mai multi pasageri decat numarul locurilor.
Doamna Fetele Lucia-sef serv.”buget,finante” spune ca daca transportul de persoane ar fi
fost al Consiliului Local Oc.Mari s-ar fi gasit o solutie pentru subventionare.
Domnul consilier Perian Dumitru spune ca vine sezonul rece si trebuie urgentata
achizitionarea de lemne pentru fos la Gradinitele Slatioarele si Ocnita.
Domnul consilier Lazaroiu Constantin spune ca din informarea prezentata rezulta ca nu
exista autorizatie sanitara pentru Gradinita Oc.Mari.
Domnul primar spune ca este o derogare, aceasta va fi rezolvata intr-o saptamana sau doua.
Domnul Radu Gheorghe, administrator public, spune ca ar trebui sa se militeze impotriva
plecarii copiiilor la Rm.Valcea, deoarece dumnealui crede ca si la Ocnele Mari sunt cadre didactice
foarte bine pregatite, iar cele care nu au facut performanta sa inceapa de acum.
Domnul Calea Gheorghe, locuitor al mun.Rm.Valcea spune ca ar trebui sa li se explice
profesorilor despre pregatirea pe care trebui sa o faca.
Domnul viceprimar, Iordache Eugen spune ca in Ocnele Mari sunt cadre destul de pregatite,
iar performantele se vad in rezultatele copiiilor.
Doamna Trusca Maria, director al Scolii Gimnaziale „Costea Marinoiu” Oc.Mari spune ca
impreuna cu cadrele didactice incearca tot timpul sa faca performanta. Dumneai considera ca toate
cadrele didactice sunt pregatitre. Performanta se vede atunci cand elevii iau la facultate, cand nu
renunta la scoala, nu imediat cand se termina anul scolar. Performanta se observa atunci cand elevul
care termina aceasta scoala este cotat la un nivel mai inalt fata de alti elevi din judet, dand exemplul
unui elev care a terminat cursurile acestei scoli, iar la examenul de bacalaureat a luat cea mai mare
nota din judet. Performanta nu este in titlu olimpic, pentru aceasta trebuie investiti bani, iar
majoritatea familiilor din oras nu isi permit.
Domnul consilier Perian Dumitru spune ca daca nu ar fi pregatite cadrele didactice, copiii nu
ar participa la concursuri si nu s-ar intoarce cu premii. Ii roaga pe domnii consilieri locali sa mearga
in vizita la fiecare invatator si sa vada ca elevii au bibliorafturiunde li se pastreaza testele, unde se
ataseaza toata munca lor ca elevi la aceasta scoala. Intradevar sunt parinti care considera ca la
Valcea se invata mai mult, insa gresesc. Si la Ocnele Mari copiii invata, insa numai cei care vor.
Spune ca se face pregatire peste orele de program, insa copii nu vor. Nu este vina profesorilor, ci a
elevilor.
Doamna director Trusca Maria spune ca nu este adevarat ca pleaca copiii din localitate. Sunt
anumite cazuri de acest gen, si anume atunci cand parintii divorteaza, sau atunci cand se muta din
localitate. Multumeste Consiliului Local si domnului primar pentru ajutorul dat. Daca proiectul
pentru Gradinita Oc.Mari va fi finalizat copiii nu vor mai pleca din localitate. Spune ca a fost
rezolvata problema personalului la Gradinita Oc.Mari.
S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : modificarea si
completarea Hotararii
Consiliului Local Oc.Mari nr.36/30.09.2008 privind
aprobarea
Regulamentului de conferire a titlului de “cetatean de onoare a orasului Ocnele Mari”.
Domnul primar doreste sa explice domnilor consilieri ca acest titlul se va da si postmortem.
A fost supus aprobarii proiectul de hotarare care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctul 4 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al or.Oc.Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
„Costea Marinoiu” Oc.Mari”.
Domnul viceprimar, Iordache Eugen propune sa fie desemnat dl.consilier Popescu Mircea.
Domnul consilier Ancuta Constantin propune ca reprezentant al Consiliului Local Oc.Mari
sa fie dl.Perian Dumitru.
Domnul consilier Nitescu Mihai il propune pe dl.consilier Badea Ilie.
A fost supusa aprobarii prima propunere care a fost aprobata cu 8 voturi „pentru”, astfel
reprezentantul Consiliului Local al or.Oc.Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
„Costea Marinoiu” Oc.Mari fiind desemnat domnul consilier Popescu Mircea.
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S-a trecut la punctul 5 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Aprobare studiu
de fezabilitare pentru obiectivul: „Amenajare teren sport cu suprafata sintetica la Scoala Gimnaziala
„Costea Marinoiu” Oc.Mari.
Domnul secretar spune ca in afara de studiul de fezabilitate la dosar exista si proiectul tehnic
care si acesta trebuie aprobat.
Domnul consilier Perian Dumitru spune ca proiectul este bun, cu o mica exceptie : spre
scoala este libera o portiune din teren pe care ar putea fi amenajat un teren de baschet. Doreste ca
terenul de sport sa fie inchis, iar cheia sa stea doar la 2-3 persoane desemnate , astfel acest teren va
fi distrus. Ar trebui ca cei care intra fara accept sa fie amendati. Spune ca cei care intra pe teren ar
trebui sa fie supravegheati.
Domnul secretar spune ca terenul de sport va fi predat spre administrare scolii, iar Consiliul
de Administrare va hotari ce se va face mai departe.
Domnul Radu Gheorghe doreste ca pe acest teren sa se reliefeze structura unui teren de
hoina.
A fost supus aprobarii studiul de fezabilitate si proiectul tehnic care au fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctul 6 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local Oc.Mari nr.28/29.04.2011 referitoare la prestarea de munca
in folosul comunitatii de catre contravenienti.
Domnul consilier Badea Ilie intreaba ce fac acestia pe timp de iarna.
Domnul viceprimar spune ca hotararea Consiliului Local Oc.Mari nr.28/2011 trebuie
modificata si completata, deoarece sunt contravenienti care trebuie sa efectueze ore.
A fost supus aprobarii proiectul de hotarare care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
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.
Domnul consilier Lazaroiu Constantin spune ca reticenta colegilor asupra acestui proiect de
hotarare se datoreaza informatiei incomplete. Dansul considera ca nu te poti judeca cu Curtea de
Conturi nepregatit. Intreaba de la cine se recupereaza prejudiciul si daca cheltuielile de judecata pot
fi recuperate.Considera ca nu este studiat destul de bine contractul cu constructorul, deoarece sunt
lucrari ascunse si intreaba daca Primaria a avut o comisie care sa cerceteze aceste fapte. Nu stie
daca exista in prezent o cercetare penala. Crede ca daca trebuie sa fie introdus in proces
constructorul dumnealui spune ca va fi necesar si acolo de un avocat si cine va plati expertizele.
Intreaba daca a fost facuta masuratoarea lungimii si a latimii strazilor.
Domnul secretar spune ca proiectul de hotarare a fost avizat de legalitate existand temei
legal, respectiv O.U.G. nr.26/2012.
Domnul viceprimar, Iordache Eugen spune ca intrebarile dl.Lazaroiu sunt justificate. Este
suparat ca s-a discutat foarte mult „in afara” acest subiect. Dumnealui considera oportun angajarea
unui aparator, intrucat domnul secretar a spus ca-l depaseste aceasta problema.
Domnul Calea Gheorghe spune ca dl.consilier Lazaroiu s-a interesat temeinic despre frauda,
insasi comisia receptiei i-a bagat la fund pe primar si pe contabila. Considera ca cei care voteaza
acest proiect de hotarare sunt implicati in aceasta frauda.
Domnul Zaicanu Mircea, locuitor al or.Oc.Mari nu intelege care este tenta cuvintelor
dl.Calea Gheorghe. Stie doar ca daca primarul reprezinta orasul, iar situatia a luat amploare crede ca
este necesara angajarea unui avocat, iar Consiliul Local reprezinta orasul. Acum nu este vorba de
primar si de banii localitatii care trebuie recuperati. Considera ca domnii consilieri trebuie sa
gandeasca bine inainte de a vota.
Domnul Orbu Lucian, locuitor al or.Oc.Mari a observat ca dl.Calea Gheorghe de cateva luni
in timpul sedintelor face un circ organizat, denigrand munca unor cetateni care fac munca voluntara
pentru comunitate.
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Doamna Fetele Lucia, sef serv.”buget,finante” spune ca unele masurile dispuse prin Decizia
Curtii de Conturi au fost indeplinite, enumerand asfaltarea unor strazi, prejudiciul de la Casa de
Cultura. Spune ca daca hotararea Consiliului Local va fi acceptata de Curtea de Conturi, prejudiciul
nu va mai exista. O masura nerezolvata este stratul de piatra. In acest sens sunt procese-verbal de
asternere a acestui strat.
Domnul Simionescu Octavian, locuitor al or.Oc.Mari spune ca paguba este la lucrari
efectuate partial si decontate nu la enumerarile facute de doamna contabil, plata facandu-se in baza
proceselor-verbal de receptie, dand exemplul str.Cocenesti care este platita ca asfaltata, iar in
realitate nu are stratul de asfalt. Spune ca la DNA exista deja un dosar penal pentru abuzul in
serviciu savarsit de primar avand nr.142/2015.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare inscris la punctul 7 pe
ordinea de zi, care intruneste doar 6 voturi „pentru”, abtinandu-se urmatorii consilieri : Dirinea
Constantin-Vali, Ancuta Constantin, Nitescu Mihai, Merisel Petre, Badea Ilie, Gaitanaru
Constantin.
S-a trecut la punctul 8 de pe ordinea de zi :” Proiect de hotarare privitor la : Alegerea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Oc.Mari pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie
2015:
Domnul consilier Merisel Petre propune ca presedinte de sedinta pe dl.Gaitanaru Constantin,
propunere aprobata cu 11 voturi „pentru”, abtinandu-se dl.consilier Gaitanaru.
S-a trecut la punctul 9 de pe ordinea de zi : Intrebari-interpelari.
Domnul consilier Ancuta Constantin spune ca in zona Lunca societatea APAVIL nu a facut
asfaltarea drumului acolo unde a facut intervenia la reteaua de apa.
Domnul Calea Gheorghe spune ca dl.Dobre Ion intr-o sedinta a ridicat o problema
importanta si anume interzicerea animalelor in centrul orasului.Dumnealui nu a vazut realizat acest
lucru.
Domnul Orbu Lucian spune ca nu ar trebui sa se mearga cu piedica pusa la caruta si ar trebui
sa se trimita adresa la carutasi cu aspectele sesizate in Consiliul Local.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi domnul presedinte de sedinta anunta inchiderea
lucrarilor sedintei, multumind pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR,

DIRINEA CONSTANTIN VALI

ANGHELUTA DUMITRU

OCNELE MARI,
24.09.2015
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