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PROCES – VERBAL MODIFICAT 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 26.07.2012  

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza dispoziţiei de convocare nr. 

800/ 20.07.2012 la iniţiativa domnului primar, ing. 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 preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Oana, declarând deschisă şedinţa de consiliu, face 

prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 16 consilieri locali în funcţie, absent D-nul Nădescu 
Viorel, fiind plecat în concediu. 

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

Din partea Consiliului judeţean Olt –Compartimentul relaţii cu Consiliile locale este prezent domnul 
Mitrache Marin.  

 
II. PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI DE CONSILIU LOCAL ANTERIOARE 
 
In continuare d-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Oana, supune la vot procesul-verbal al 

şedinţei de constituire a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt, desfăşurată la data de 27.06.2012 şi procesul-
verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt, desfăşurată la data de 02.07.2012, care 
sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

  
III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Oana dă citire ordinii de zi după cum urmează :  
 
„1. Încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Stănescu Vasile şi vacantarea unui 

post de consilier din cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 

2. Încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Popescu Daniel şi vacantarea unui 
post de consilier din cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt.                                                    

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul II al anului 

2012” 
Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificării bugetului local al Consiliului local al 
oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2012. 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
5. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea preturilor şi tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apa şi canalizare pentru oraşul Drăgăneşti-Olt de către S.C. Compania de Apa Olt S.A. - 
Slatina 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
6. Proiect de hotărâre referitor la: „trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Drăgăneşti-Olt a clădirii Centralei termice de zona nr.1 şi dezafectarea Centralelor termice de zona 
nr.1 şi nr.2 – Drăgăneşti-Olt” 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 



 2

7. Proiect de hotărâre referitor la: „actualizarea componenţei Comisiei de aplicare a prevederilor 
Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală” 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
8. Proiect de hotărâre referitor la: „reactualizarea reprezentanţilor Consiliului local Drăgăneşti-Olt 

în Comisia de acordare şi verificare a punctajelor obţinute de solicitanţii locuinţelor A.N.L. în vederea 
stabilirii ordinii de prioritate” 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
9. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea membrului titular şi a membrului supleant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Oltul” - Slatina” 
Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 

10. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Consiliul de administraţie 
al Grădiniţei cu program normal „Dumbrava minunata” – Drăgăneşti-Olt” 

 Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
11. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Grădiniţei cu program normal „Dumbrava minunata” – 
Drăgăneşti-Olt” 

 Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
12. Proiect de hotărâre referitor la: „validarea mandatului unui consilier local în persoana 

doamnei Dobre Violeta” 
Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 

13. Proiect de hotărâre referitor la: „validarea mandatului unui consilier local în persoana 
domnului Ene Tiberiu” 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
14. Adresa Instituţiei Prefectului – jud.Olt cu privire la petiţia Partidei Romilor Pro-Europa – 

Filiala Olt de desemnare a unui delegat sătesc în cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
15. Întrebări, interpelări.” 
 
D-l secretar Jidovu Laurenţiu solicită consilierilor aprobarea introducerii unui nou proiect de hotărâre 

pe ordinea de zi în regim de urgenta referitor la: „punerea la dispoziţie a terenului extravilan în suprafaţă 
de 19.900 mp situat în T 62 P 99, teren domeniu privat al oraşului Drăgăneşti-Olt, către Muzeul 
Câmpiei Boianului – Drăgăneşti-Olt, în vederea realizării unui obiectiv reprezentând o davă dacica” 

Iniţiator, Primar ing. Pantelie Rotaru 
Solicită, de asemenea, ca proiectul de hotărâre nr.13 să fie discutat înaintea proiectului de hotărâre 

nr.12, întrucât domnul Ene Tiberiu îl va înlocui primul pe domnul Stănescu Vasile şi ulterior d-na Dobre 
Violeta îl va înlocui pe d-nul Popescu Daniel. Aceste proiecte de H.C.L. trebuie să fie decalate ultimele pe 
ordinea de zi.   

Se supune la vot ordinea de zi propusa în această formă modificată, înregistrându-se unanimitate de 
voturi. 

 
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. Încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Stănescu Vasile şi vacantarea unui 

post de consilier din cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
 
D-nul secretar, Jidovu Laurenţiu dă citire adresei Partidului Conservator – filiala judeţeană Olt. 

Prezintă în continuare Referatul Constatator al Primarului şi Secretarului nr.15628 / 17.07.2012 şi Raportul 
Secretarului nr. 15627 / 17.07.2012. Precizează că raportul din partea Comisiei juridică este favorabil. 

D-nul consilier Ghiţă Sorin: „timp de 8 ani de zile D-nul Stănescu Vasile a fost un consilier important 
în cadrul Consiliului local. Regret sincer faptul că din acest moment nu mai face parte din consiliu”. 

D-nul Stănescu Vasile: „apreciez ceea ce a spus d-nul Ghiţă despre mine. Vreau să precizez faptul 
că în data de  18 iunie eram validaţi în funcţia de consilieri, iar pe data de 25 iunie invalidaţi. Când au fost 
încălcate atât de multe prevederi legale amintite de Filiala judeţeană a P.C.?” 

 D-nul Safta Constantin: „vreau să precizez faptul că d-nul Stănescu Vasile a fost alături de mine 
atunci când şi eu a trebuit să trec printr-un moment asemănător şi regret faptul că din acest moment nu mai 
este consilier. D-nul Stănescu care a fost preşedinte de partid la nivel local pleacă. Cel mic pierde 
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întotdeauna. Se dovedeşte că toţi consilierii îşi pot pierde această calitate printr-o hotărâre a partidului din 
care fac parte.” 

D-nul Stănescu Vasile: „Dacă întotdeauna am avut replici în cadrul şedinţelor de consiliu pentru orice, 
de data aceasta mă voi abţine la alte comentarii.” 

D-nul Mircea Domi: „D-nule Stănescu, făceaţi parte din Biroul Executiv al Partidului Conservator – 
Filiala Olt?” 

D-nul Stănescu Vasile: „Da”. 
D-nul Mircea Domi: „Când s-a ţinut această şedinţă de invalidare a d-voastră şi a colegului? Nu cred 

în părerile de rău a domnilor Ghiţă şi Safta cu privire la demiterea din funcţia de consilier local a domnilor 
Stănescu şi Popescu.” 

D-nul Stănescu Vasile: „Nici eu nu am cunoştinţă de această şedinţă întrucât nu am fost invitat.  Am 
speranţa că am să rezolv aceasta problemă, aşa cum şi d-nul Safta a reuşit”. 

D-nul Safta Constantin: „Eu am rezolvat-o în justiţie”. 
D-nul Stănescu Vasile: Şi eu îmi rezerv acest drept. 
 
2. Încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Popescu Daniel şi vacantarea unui 

post de consilier din cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt.                                                    
 
D-nul secretar, Jidovu Laurenţiu dă citire adresei Partidului Conservator – filiala judeţeană Olt. 

Prezintă în continuare Referatul Constatator al Primarului şi Secretarului şi Raportul secretarului. Precizează 
că raportul din partea Comisiei juridică este favorabil. 

D-na preşedintă de şedinţă invită pe d-nii consilieri să facă precizări dacă doresc, însă nimeni nu se 
înscrie la cuvânt. 

 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul II al anului 

2012” 
 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu precizează faptul că discuţiile asupra proiectului s-au purtat, în 

prezenţa doamnei Şef contabil Stoenică Eugenia, în cadrul comisiilor de specialitate care au acordat aviz 
favorabil. 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Oana supune la vot proiectul de hotărâre care este 
adoptat în unanimitate. 

 
4. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificării bugetului local al Consiliului local al 

oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2012. 
 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu precizează că la discuţiile asupra proiectului care s-au purtat în 

cadrul comisiilor de specialitate a participat şi d-na Stoenică Eugenia, şef serv. Buget, finanţe, contabilitate 
fiind oferite cu acea ocazie explicaţiile de rigoare.  Avizul acordat a fost favorabil. 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Oana, supune la vot proiectul de hotărâre care este 
adoptat în unanimitate. 

 
5. Proiect de hotărâre referitor la: „ modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apa şi canalizare pentru oraşul Drăgăneşti-Olt de către S.C.Compania de Apa Olt S.A.-
Slatina 

 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: În ceea ce priveşte modificarea preţurilor, toate cele 3 comisii de 

specialitate la care a fost prezentat proiectul de hotărâre au acordat aviz favorabil. La comisia de urbanism a 
fost prezent şi d-nul director Manea al S.C. Compania de Apă Olt – Punct de lucru Drăgăneşti-Olt care a 
oferit informaţii suplimentare. Au fost prezentate, în cadrul şedinţelor de comisie, documentele 
premergătoare proiectului de H.C.L. provenite de la Compania de Apa Olt, precum şi avizul A.N.R.S.C. ” 

D-nul Safta Constantin:  Indiferent dacă votăm sau nu modificarea preţurilor şi tarifelor, acestea se 
vor majora cu siguranţă”. 

D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în 
unanimitate. 
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6. Proiect de hotărâre referitor la: „trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 
Drăgăneşti-Olt a clădirii Centralei termice de zona nr.1 şi dezafectarea Centralelor termice de zona 
nr.1 şi nr.2 – Drăgăneşti-Olt” 

 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: Toate comisiile la care a fost prezentat proiectul de hotărâre au dat 

aviz favorabil. D-nul ing. Preoteasa Ionel, Şeful Serviciului urbanism şi-a exprimat punctul de vedere de 
susţinere a proiectului. 

D-nul Primar: „Este bine să dezafectam aceste clădiri şi să valorificam bunurile mobile existente în 
interior, aflate oricum într-o stare avansată de degradare. Daca nu le dezafectam cât mai repede acestea vor 
fi furate.  Demolarea clădirii centralei nr.2 este necesară întrucât nu mai prezintă nicio utilitate la acest 
moment” 

D-nul Mircea Domi: „Mă surprinde că nu au fost făcute publice în plen discuţiile pe care le-am purtat 
în cadrul şedinţei de comisie. Era bine ca atunci când se vor dezafecta cele două centrale să fie prezenţi şi 
doi consilieri locali” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Nu am niciun fel de amendament la proiectul de hotărâre precizat în 
raportul comisiei de urbanism. Aceste discutii trebuie să fie materializate sub forma unui amendament în 
cadrul raportului redactat de comisie pentru a putea să fie supus votului în plen.” 

D-nul Ghiţă Sorin: „Procedura de dezafectare se va face conform legii. Eu propun ca d-nul Mircea 
Domi să fie prezent în această comisie pentru a nu exista suspiciuni” 

D-nul Mircea Domi: „ Propun să fie prezenţi doi consilieri.” 
D-nul Ghiţă Sorin: „Unul să fiţi dvs. pentru că aţi făcut aceasta propunere.” 
D-nul Safta Constantin: „Exista la D.G.C.L. un inventar cu aceste bunuri dar nu cred că mai este de 

actualitate.” 
D-nul Ghiţă Sorin: „Dacă este un inventar şi nu mai corespunde cu ce este pe teren cei vinovaţi 

trebuie să răspundă.” 
D-nul Popescu Ionuţ: „din comisie trebuie sa faca parte doi consilieri” 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Domnule consilier Mircea Domi să înţeleg că propuneţi un 

amendament la proiectul de hotărâre? În ce comisie propuneţi să fie prezenţi reprezentanţii consiliului 
local?”. 

D-nul Mircea Domi: „În comisia de inventariere a bunurilor ce vor fi dezafectate”. 
D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana supune la vot amendamentul la proiectul de hotărâre 

care este adoptat în unanimitate. 
Supune la vot propunerea d-nului Ghiţă Sorin ca d-nul Mircea Domi să facă parte din comisia de 

inventariere, propunere care este adoptata în unanimitate. 
D-nul viceprimar Tudorică Marian propune ca din comisie să facă parte d-nul Hernest Sebastian. 
D-na preşedintă de şedinţă supune la vot propunerea d-nului Tudorica Marian ca d-nul Hernest 

Sebastian să faca parte din comisia de inventariere, care este adoptata în unanimitate. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu care este adoptat în unanimitate. 
 
7. Proiect de hotărâre referitor la: „actualizarea componentei Comisiei de aplicare a prevederilor 

Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personala” 

 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Comisiile de specialitate la care a fost prezentat proiectul de 

hotărâre au dat aviz favorabil. Urmează ca dumneavoastră să desemnaţi un membru care să facă parte din 
comisie.” 

D-nul Ghiţă Sorin propune ca d-nul Nădescu Viorel, în calitate de preşedinte al Comisiei de urbanism, 
să facă parte din această comisie. 

D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana, supune la vot propunerea d-nului Ghiţă Sorin care este 
adoptata în unanimitate. 

Supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu care este adoptat în unanimitate. 
 
8. Proiect de hotărâre referitor la: „reactualizarea reprezentanţilor Consiliului local Drăgăneşti-Olt 

în Comisia de acordare şi verificare a punctajelor obţinute de solicitanţii locuinţelor A.N.L. în vederea 
stabilirii ordinii de prioritate” 
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D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la comisiile de 
specialitate la care a fost prezentat. Urmează ca dumneavoastră să faceţi propunerile”. 

D-nul Safta Constantin propune ca reprezentant al Consiliului local în comisie pe d-ra Dumitrescu 
Magdalena. 

D-nul Radu Alexandru propune pe d-nul Ciubuc Dumitru. 
D-nul Samoilă Nicolae propune pe d-na Căpăţână Oana. 
D-nul Hernest Sebastian propune pe d-nul Stoenică Alexandru. 
D-nul Mircea Domi: „Această comisie a avut întotdeauna probleme. Atrag atenţia noilor membrii ai 

Comisiei să aibă mare grijă la repartiţia locuinţelor”. 
D-nul Safta Constantin: „Am propus-o pe d-ra Dumitrescu Magdalena pentru că locuieşte în blocul 

ANL.” 
D-nul Ghiţă Sorin: „Nu comentez ce s-a întâmplat în timpul mandatului d-nului Mateescu. În 

mandatului meu, lista cu repartiţii a fost supusa la vot în consiliul local. Au fost multe persoane care au 
solicitat, iar ulterior au renunţat la locuinţă, deoarece nu au mai putut plăti utilităţile. ” 

D-nul Hernest Sebastian: „Cunosc persoane care nu au depus dosar şi au primit locuinţă A.N.L. de la 
d-nul primar Ghiţă Sorin.” 

D-nul Mircea Domi: „După criteriile d-nului Ghiţă Sorin trebuiau să obţină locuinţă A.N.L. numai 
profesorii, poliţiştii şi doctorii.” 

D-nul Safta Constantin: „Această comisie are nişte criterii concrete legale după care lucrează.” 
D-nul Ghiţă Sorin: „Depuneţi o sesizare în acest sens şi se va verifica ceea ce susţineţi.” 
D-na preşedintă de şedinţă Căpăţână Oana supune la vot:  
- propunerea d-nului Safta Constantin (d-na Dumitrescu Magdalena), înregistrându-se: 9 voturi 

pentru, 1 abţinere, 4 voturi împotrivă. 
- propunerea d-nului Samoila Nicolae (d-na Căpăţână Oana), înregistrându-se: 5 voturi pentru, 9 

abţineri. 
- propunerea d-nului Radu Alexandru (d-nul Ciubuc Dumitru), înregistrându-se: 9 voturi pentru, 3 

abţineri, 2 împotrivă. 
- propunerea d-nului Hernest Sebastian (d-nul Stoenică Alexandru), înregistrându-se: 4 voturi 

pentru, 10 voturi împotrivă. 
D-nul secretar Jidovu: Sunt desemnaţi în cadrul comisiei A.N.L.: doamna Dumitrescu Magdalena şi d-

nul Ciubuc Dumitru. 
D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana, supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu care 

este adoptat în unanimitate. 
 
9. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea membrului titular şi a membrului supleant în 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Oltul” - Slatina” 
 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei 

juridică. ” 
Prezintă în continuare adresa de la A.D.I. Oltul. 
D-nul Safta Constantin: „Din Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” 

trebuie să facă parte primarul şi viceprimarul”. 
D-nul Ghiţă Sorin: este doar o formalitate acest proiect de hotărâre.  
D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana, supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în 

unanimitate. 
 
10. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Consiliul de administraţie 

al Grădiniţei cu program normal „Dumbrava minunată” – Drăgăneşti-Olt” 
 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridică şi 

cultură”. 
D-ra Dumitrescu Magdalena: „În şedinţa Comisiei de cultură s-a propus ca d-nul Safta Constantin să 

facă parte din Consiliul de administraţie al grădiniţei.” 
Nu se mai face nicio altă propunere. 
D-na preşedintă de şedinţă Căpăţână Oana supune la vot propunerea comisiei de specialitate care 

este adoptata în unanimitate. 
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Supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu care este adoptat în unanimitate. 
 
11. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Grădiniţei cu program normal „Dumbrava minunata” – 
Drăgăneşti-Olt” 

 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridică şi 

cultură.” 
Comisia de cultură a făcut propunerea ca din C.E.A.C. a Grădiniţei să facă parte d-na Căpăţănâ 

Oana. 
Nu se mai face nicio altă propunere. 
Se supune la vot propunerea ca d-na Căpăţână Oana să facă parte din comisie, înregistrându-se 

unanimitate de voturi. 
D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana, supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în 

unanimitate. 
 
12. Adresa Instituţiei Prefectului – jud.Olt cu privire la petiţia Partidei Romilor Pro-Europa – 

Filiala Olt de desemnare a unui delegat sătesc în cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Comisiile de specialitate au acordat vot negativ. Consider că ceea 

ce solicită Partida Romilor Pro-Europa nu îndeplineşte condiţiile de legalitate.” 
D-nul Ghiţă Sorin: „Cine a făcut această propunere?” 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Partida Romilor Pro-Europa”. 
D-nul Mircea Domi: „Această etnie are un rol important în oraş la alegerea primarului. Daca vor să 

aibă un reprezentant în Consiliul local, atunci să participe pe listele de alegeri. Este un demers nelegal 
această propunere de delegat sătesc.” 

D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana supune la vot adresa Instituţiei Prefectului Olt şi se 
votează împotriva în unanimitate. 

 
13. Proiect de hotărâre referitor la: „punerea la dispoziţie a terenului extravilan în suprafaţă de 

19.900 mp situata în T 62 P 99, teren domeniu privat al oraşului Drăgăneşti-Olt, către Muzeul Câmpiei 
Boianului – Drăgăneşti-Olt, în vederea realizării unui obiectiv reprezentând o davă dacica” 

 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre”. 
In continuare se acordă cuvântul d-nului Zorzoliu Traian pentru susţinerea proiectului. 
D-nul Zorzoliu Traian: „Va fi prima reconstituire de acest fel din ţară şi va fi o mare onoare ca oraşul 

nostru să primească acest statut. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că am primit aviz favorabil din partea 
Consiliului Judeţean pentru suma de bani necesară, precum şi din partea Ministerului Culturii. Pe acest teren 
vom reconstitui o minicetate dacică. Vreau să vă spun ca muzeul din oraşul nostru primeşte vizitatori atât din 
ţară cât şi din străinătate (Anglia, Africa, Republica Moldova), chiar dacă până în prezent nu avem un site de 
prezentare. În încheiere vreau să vă mulţumesc în cazul în care veţi aproba proiectul de hotărâre.” 

D-nul Safta Constantin: „Acest obiectiv va întregi patrimoniul cultural al oraşului nostru. Nu mulţi 
oameni cunosc ce valori se găsesc în acest muzeul din Drăgăneşti-Olt. Noi, consilierii, trebuie sa facem 
cunoscut patrimoniul acestui muzeu.” 

D-nul Mircea Domi: „Astăzi am fost sunat de către o profesoară de istorie care m-a întrebat cum este 
mediatizat muzeul nostru.” 

D-nul Ghiţă Sorin: „D-nul Zorzoliu a mai realizat şi câteva monumente pentru care exista toate 
aprobările legale pentru a putea fi amplasate, dar au fost amânate un timp. Am făcut şi demersuri pentru 
realizarea unui site al muzeului.” 

D-na preşedintă de şedinţă, Căpăţână Oana, supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în 
unanimitate. 

 
14. Proiect de hotărâre referitor la: „validarea mandatului unui consilier local in persoana 

domnului Ene Tiberiu” 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei 

juridice.” 
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Este invitată comisia de validare să analizeze dosarul d-nului Ene Tiberiu şi să întocmească 
procesul-verbal. 

Comisia de validare se retrage pentru analizarea dosarului d-nului Ene Tiberiu. 
Se dispune efectuarea unei scurte pauze. 
Se revine din pauză, iar d-nul secretar Jidovu prezintă procesul-verbal întocmit de comisia de 

validare. 
D-na preşedintă de şedinţă Căpăţână Oana supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în 

unanimitate. 
D-nul Ene Tiberiu depune jurământul. 
 
15. Proiect de hotărâre referitor la: „validarea mandatului unui consilier local în persoana 

doamnei Dobre Violeta” 
 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: „proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea din partea 

Comisiei juridice.” 
Este invitată comisia de validare să analizeze dosarul d-nei Dobre Violeta şi să întocmească 

procesul-verbal. 
D-nul secretar Jidovu prezintă în continuare procesul-verbal întocmit de comisia de validare. 
D-na preşedintă de şedinţă Căpăţână Oana supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în 

unanimitate. 
D-na Dobre Violeta depune jurământul. 
 
16. Intrebari, interpelari. 
 
D-nul Mircea Domi ridica problema câinilor comunitari şi propune împrejmuirea ghenelor de gunoi cu 

garduri protectoare. 
 
Dl Primar Pantelie Rotaru: „Am purtat o discuţie în acest sens cu reprezentanţii firmei SALUBRIS şi 

au promis că se vor ocupa dânşii de această problemă.” 
 
D-na Dobre Violeta: „Apreciez faptul că domnii consilieri au primit cu regret excluderea celor doi 

consilieri ai P.C. din Consiliul local. Şi noi regretăm acest fapt, însă nu noi am creat această situaţie. Am fost 
acuzată pe nedrept că eu am creat această situaţie.” 

 
D-na Paraschiv Elena, cetăţean al oraşului Drăgăneşti-Olt, ridica problema suprafeţei de teren pe 

care pretinde că a primit-o de la un fost primar al oraşului Drăgăneşti-Olt, dar pentru care nu i s-au întocmit 
acte de proprietate. 

D-nul Ghiţă Sorin: „Dumneavoastră nu aţi făcut la momentul respectiv o solicitare scrisa la primărie în 
acest sens.” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu: Cunosc problema doamnei Paraschiv Elena care a venit în repetate 
rânduri în audienţă la domnul Primar şi cu care am discutat personal. Doamna pretinde că a primit o 
suprafaţă de teren din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt, dar nu posedă nici un act în acest sens. 
Dansa s-a judecat în repetate rânduri în grăniţuire cu vecinii săi, din păcate de fiecare dată pierzând. 

Ultimul dosar în instanţa de judecată al doamnei Paraschiv a avut ca obiect rectificarea titlului de 
proprietate. La măsurătorile efectuate cu ocazia expertizei realizate în cauză a fost inclusă şi suprafaţa de 
teren împrejmuită cu gard de aceasta, despre care se face vorbire la acest moment.   

 Recent, doamna a depus cereri la Primărie referitoare la această problemă, care au fost repartizate 
funcţionarilor competenţi şi la care va primi răspuns în termen legal. 

D-nul Safta Constantin: „Ceea ce solicitaţi dumneavoastră la acest moment nu este de competenţa 
Consiliului local.” 

 
D-nul Leanca Nicolae, cetăţean al oraşului Drăgăneşti-Olt ridică problema inundării străzii Tunari 

atunci când plouă, precum şi a mirosului insuportabil de la gunoaiele depozitate de cetăţenii necivilizaţi. 
D-nul Leanca Nicolae : „D-nul Ghiţă Sorin a promis că va rezolva această situaţie, dar nu a mai trecut 

pe acolo. Îl întreb pe d-nul Ghiţă: Cum a rezolvat această problemă? De ce a pus atât de multe bănci în 
parcul din faţa Primăriei? În Primărie sunt persoane care primesc salariu şi care au şi alte activităţi ( d-nul 
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Preoteasa). D-nul Nicu Butoi, deşi este pensionar, asistă la asfaltări şi primeşte bani pe aceasta. Ia banii de 
la Primărie, îi pune în plic şi apoi vine cu ei la d-nul Preoteasa şi la d-nul Ghiţă.” 

D-nul Ghiţă Sorin: „Aveţi grijă ceea ce afirmaţi! Sunteţi sigur că aşa este?” 
D-nul Leanca Nicolae: „Da.” 
 
D-nul Leanca Nicolae: De ce au fost puse multe bănci în părculeţe şi la Grădiniţă niciuna? De ce 

trebuie să asiste Nicu Butoi la asfaltări şi nu inginerul Preoteasa? Domnul Ghiţă nu a făcut nimic timp de 4 
ani. Dumneavoastră, d-nule Ghiţă, domiciliaţi în oraşul Drăgăneşti-Olt sau în Slatina?” 

D-nul Ghiţă Sorin: „În parcul din faţa Primăriei au fost schimbate băncile rupte şi vechi cu unele noi. 
D-nul Constantinescu, proprietar al terenului părculeţului, a fost pus în posesie în anii ‘90. Acesta a promis 
că acest teren va rămâne părculeţ şi nu va face altceva aici. Daca d-nul Constantinescu solicită să luăm 
băncile de pe terenul său, este clar că domnul Primar în funcţie va fi nevoit să le ridice. 

Referitor la domiciliul meu să ştiţi că locuiesc în Drăgăneşti-Olt, altfel nu aş fi putut să fiu la acest 
moment consilier local. Pentru ceea ce m-aţi acuzat fără să aveţi probe, d-nule Leanca, vă voi da în 
judecată. 

Pe strada respectivă unii cetăţeni nu păstrează curăţenia şi depozitează gunoiul pe strada, inclusiv 
dumneavoastră d-nule Leanca. Exista un proiect ce vizează zona de la strada Morii până la strada Bujorului, 
dar la acest moment nu avem fonduri pentru finalizarea sa. 

Dumneavoastră aveţi o problemă cu d-nul Preoteasa şi cu o altă persoană, problemă care nu se 
poate rezolva în Consiliul local. ” 

 
D-nul Leanca Nicolae: „Cât a costat Grădiniţa ?” 
 
D-nul Ghiţă Sorin: „Câteva sute de milioane de lei vechi. Daca aduceţi acuze, să veniţi şi cu dovezi 

pentru că altfel vă voi da în judecata. D-nul Nicu Butoi este autorizat să facă dirigenţie de şantier, iar d-nul 
Preoteasa, ca salariat al Primăriei nu poate să facă acest lucru. D-nul Nicu Butoi a făcut dirigenţie de şantier 
în mod legal în timpul mandatului meu.” 

 
D-nul Mircea Domi: „Sunt de acord cu una din problemele ridicate de d-nul Leanca Nicolae. Strada 

Bujorului are şi ea o astfel de problemă.” 
 
D-nul Ene Tiberiu: „Greşeala o facem noi, cetăţenii, pentru că aruncăm gunoiul pe stradă. Trebuie să 

găsim o modalitate de a-i pedepsi pe cei care fac acest lucru.” 
 
D-nul Safta Constantin: „Infrastructura oraşului Drăgăneşti-Olt este foarte proasta şi pentru 

amenajarea ei ne trebuie foarte mulţi bani.” 
 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Oana, mulţumeşte consilierilor pentru participare şi 

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

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

                              Consilier local                                                         Secretar 
                     Căpăţână Oana                                              Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
 


