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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare  
a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 

din data de 08.10.2012  
 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza dispoziţiei de 
convocare nr.918/03.10.2012 la iniţiativa domnului primar, Rotaru Pantelie şi s-a desfăşurat în sala de 
şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 16:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 14 consilieri locali în funcţie, absenti d-
nii Mircea Domi, Ene Sergiu Costinel si Ghita Sorin Ionel. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar, Rotaru Pantelie, d-nul Tudorică 
Marian, viceprimar al oraşului şi d-nul Jidovu Laurenţiu, secretar al localităţii, care este asistat în notarea 
discuţiilor de şedinţă de d-nul Jianu Marius, inspector – Compartiment Relatii Publice din cadrul Primăriei 
orş. Drăgăneşti-Olt. 
 

II. APROBAREA ORDINII DE ZI 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează :  
1. Proiect de hotărâre referitor la: „înfiinţarea Centrului multifuncţional de sănătate Drăgăneşti-

Olt, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrului de sănătate Drăgăneşti-Olt”. 
Iniţiator proiect , Primar ing.Pantelie Rotaru 

Se supune la vot ordinea de zi propusa, înregistrându-se unanimitate de voturi. 
  
III. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. „Infiintarea Centrului multifunctional de sanatate Draganesti-Olt, cu personalitate juridica, 

prin reorganizarea Centrului de sanatate Draganesti-Olt”. 
D-na preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului Primar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul Primar – „Avem nevoie de hotărârea Consiliului local pentru a primii avizul ministerului. Acest 

centru va funcţiona pe amplasamentul fostului spital, iar cabinetele medicale vor funcţiona în clădirea 
policlinicii.” 

D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local: Buget, finanţe, Juridică şi drepturile cetăţeanului şi Sănătate, 
Cultură,activităţi ştiinţifice. 

D-nul Ene Tiberiu – „Care mai este la acest moment mai exact amplasamentul?” 
D-nul Primar – „Calea de acces, cantina şi terenul din spatele clădirii sunt în continuare ale Primăriei.” 
D-nul Hernest Sebastian – „Ce s-a întâmplat cu parcul din faţa spitalului?” 
D-nul Primar – „Acesta a fost retrocedat foştilor proprietari.” 
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu unanimitate de 

voturi. 
 
IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, mulţumeşte consilierilor pentru 

participare şi considerând că s-au atins principalele probleme puse în discuţie, propune consilierilor 
încheierea lucrărilor şedinţei extraordinare. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Drăgăneşti-Olt.   
             
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează, 

                              Consilier local                                                           Secretar 
           Dumitrescu Maria Magdalena                                   Jr. Jidovu Laurenţiu            


