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PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 27.09.2012  

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

convocare nr. 889/ 21.09.2012 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 Dobre Violeta, declarând deschisă şedinţa de consiliu, 

face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 16 consilieri locali în funcţie, absentă d-
na consilier Dumitrescu Magda. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă 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 Relaţii Publice din cadrul Primăriei orş. 
Drăgăneşti-Olt. Lipseşte d-nul Primar al oraşului Drăgăneşti-Olt, Pantelie Rotaru, fiind plecat din 
localitate.  

 
II. PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI DE CONSILIU LOCAL ANTERIOARE 
 
In continuare d-na preşedinte de şedinţă, consilier Dobre Violeta, pune în discuţie procesul 

verbal al şedinţei Consiliului Local Drăgăneşti-Olt, desfăşurată la data de 30.08.2012. 
D-nul consilier Mircea Domi solicită să se menţioneze în procesul verbal momentul de 

reculegere ţinut în memoria fostului primar Mateescu Dan. D-nul secretar menţionează că acest 
aspect va fi perfectat. 

D-na preşedinte de şedinţă, Dobre Violeta, supune la vot procesul verbal al şedinţei din data 
de 30.08.2012, cu modificarile intervenite, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dobre Violeta, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează :  
„ 1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificarii bugetului local al Consiliului 

local al orasului Drăgăneşti-Olt pe anul 2012”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea organizarii evenimentului „Zilele orasului 
Drăgăneşti-Olt” în perioada 26-28 octombrie 2012”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „retragerea dreptului de folosinta asupra loturilor 

atribuite in folosinta gratuita, in suprafata de 300 mp, persoanelor care nu si-au indeplinit 
obligatiile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinte proprietate personala”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
4. Proiect de hotărâre referitor la: „atribuirea de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 

300 mp unor solicitanti care indeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate privata”. 
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Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
5. Proiect de hotărâre referitor la: „concesionarea suprafetei de teren de 162,80 mp 

situata in str.Dudesti, nr.6, oras Drăgăneşti-Olt”. 
 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
6. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea a doi consilieri locali in Consiliul de 

administratie al Scolii gimnaziale Comani”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

7. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local in Comisia pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in cadrul Scolii gimnaziale Comani”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
8. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local in Consiliul de 

administratie al Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

9. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local in Comisia pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in cadrul Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
10. Intrebari, interpelari.” 
 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu menţionează că d-nul Primar a iniţiat în plus un proiect de 

hotărâre cu caracter de urgenţă, ce nu a fost inclus în cadrul ordinii de zi, intitulat:  
11. Proiect de hotărâre referitor la : „concesionarea, prin licitatie publica, a suprafetei de 

teren intravilan, domeniu privat al orasului Drăgăneşti-Olt, de 46.686 mp, situata in 
Drăgăneşti-Olt, str.Comanencelor, in vederea amenajarii unui parc energetic fotovoltaic”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „Noul proiect de hotărâre a fost prezentat şi analizat in 

comisiile de specialitate”. 
Se supune la vot ordinea de zi propusa in aceasta formă completată, înregistrându-se 

unanimitate de voturi. 
 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu, aduce la cunoştinţă că, aşa cum s-a solicitat în şedinţa de 

Consiliu din data de 30.08.2012, sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai Companiei de Apa Olt – 
Slatina (Bircea Cristian – director adjunct, Breazu Ileana – inginer şi Manea Anghel - inginer punct 
lucru Drăgăneşti-Olt) şi S.C. Tehnologica Radion (d-nul inginer Zamfir), precum şi d-nul ing. 
Preoteasa Ionel, sef serviciu urbanism din cadrul Primăriei Drăgăneşti-Olt şi propune ca înainte de 
dezbaterea ordinii de zi să se poarte discuţii cu invitaţii prezenţi. 

D-nul Bircea Cristian: „Ce întrebări aveţi să-mi adresaţi? Cunosc problemele din Drăgăneşti. 
În toate oraşele sunt nemulţumiri în privinţa lucrărilor.” 

D-nul Safta Constantin – „Când credeţi că se vor termina aceste lucrări de pe raza oraşului 
Drăgăneşti-Olt?” 

D-nul Bircea Cristian – „Lucrările au început aşa cum a fost stabilit în contract. Când se vor 
finaliza, asta nu va poate spune decât d-nul Zamfir din partea S.C. Tehnologica Radion. Nu pot să 
răspund eu când se finalizează lucrările.” 

D-nul Safta Constantin – „De ce anumite lucrări care au fost terminate, au fost ulterior 
reluate?” 

D-nul Bircea Cristian – „Dacă vă referiţi la str.Dudesti, acolo a fost o problemă tehnică. Am 
considerat că nu poate fi lăsată lucrarea aşa şi am reluat-o prin surse proprii.” 

D-nul Safta Constantin – „Să ne răspundă d-nul Zamfir când se finalizează lucrarea.” 
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D-nul Zamfir - „Conform graficului, 25 octombrie este termenul final pentru terminarea 
lucrărilor. Pe parcurs au apărut însă mai multe lucrări neprevăzute, care au devenit anexe ale 
lucrării principale. La blocuri este o alta lucrare suplimentară.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Pe str. Gen. Aldea Aurel nu s-a facut nicio lucrare.” 
D-nul Bircea Cristian – „Proiectul se află în etapa I. S-a facut masterplanul pentru următoarea 

etapă, a II-a. Dacă reuşim să primim fonduri vor fi efectuate lucrări şi pe aceste străzi.” 
D-nul Safta Constantin – „Am fost acuzaţi ca noi, consilierii, am scumpit apa. Eu cunosc că 

până în anul 2013 apa va avea acelaşi preţ ca în U.E. ” 
D-nul Bircea Cristian – „În contractul de finanţare s-a considerat că trebuie să ajungem la un 

anumit preţ. La toate companiile de apa din ţară s-a majorat preţul apei. Şi preţul la gunoi, de 
asemenea, o să crească. Neaprobarea preţului este condiţie clară de reziliere a contractului.” 

D-nul Stoenica Alexandru – „Am înţeles ceea ce aţi spus dumneavoastră, dar de ce la 
factura de apa a fost ataşată doar hotărârea Consiliului local Drăgăneşti-Olt prin care am aprobat 
majorarea preţului, ca temei legal?” 

D-nul Bircea Cristian – „A fost o lipsă de tact, să spunem aşa, din partea reprezentanţilor 
C.A.O. - zona Drăgăneşti-Olt .” 

D-nul Mircea Domi – „Solicit un răspuns, din partea d-nului Bircea, la următoare problemă 
care a fost menţionată în procesul-verbal al şedinţei din 30.08.2012. Ce discuţii aţi purtat cu d-nul 
viceprimar vis-a-vis de lucrările C.A.O. pe raza oraşului Drăgăneşti-Olt?” 

D-nul Bircea Cristian – „Pe o parte dintre domnii consilieri îi cunosc de mai mult timp, întrucât 
suntem membrii ai aceluiaşi partid politic, însă pe d-nul viceprimar l-am cunoscut de curând.” 

D-nul Viceprimar – „Am spus că am făcut referate şi am trimis adrese d-nului Bircea pentru a 
discuta în legătură cu dirigintele de şantier.” 

D-nul Bircea Cristian – „Eu unul pot fi găsit oricând la telefon. Obligaţia dirigintelui de şantier 
este sa fie prezent la lucrări. La Primărie vine numai dacă este solicitat.” 

D-nul Mircea Domi – „D-nul consilier Samoilă spunea că este nemulţumit de calitatea 
lucrărilor efectuate.” 

D-nul Samoilă Ioan – „Una dintre probleme este compactarea solului. Am văzut că se toarnă 
covorul de nisip cu maşina şi apoi se pune pământ. Nu se compactează şi astfel ulterior se surpă 
terenul.” 

D-nul Bircea Cristian – „La recepţia lucrărilor acestea se trec într-o anexa separată şi sunt 
refăcute de către constructor.” 

D-na preşedintă de şedinţă, Dobre Violeta – „Acelaşi lucru se întâmplă şi în centrul cartierului 
Comani.” 

D-nul Mircea Domi – „Sunt nemulţumit de faptul că de prea multe ori se opreşte apa în 
localitate fără a fi anunţaţi. Trebuie să ţin, ulterior, apa deschisa mult timp până curge apă curată la 
robinet.” 

D-nul Bircea Cristian – „Singura soluţie pentru această problemă este înlocuirea tuturor 
conductelor din oraş. Acestea sunt din otel şi sunt foarte vechi. Acum avem conductă nouă de la 
bazin, pe str.Boianului până pe str.N.Titulescu. Sperăm să înlocuim toate conductele. Îmi cer scuze 
pentru oprirea repetată şi neanunţată a apei, însă acesta este un efect inerent al lucrărilor. Să 
sperăm că pe acest traseu nou nu vom mai avea apă murdara.” 

D-na preşedintă de şedinţă, Dobre Violeta – „Reţeaua de apă se înlocuieşte sau se şi 
extinde?” 

D-nul Bircea Cristian – „În Drăgăneşti-Olt doar se reabilitează, excepţie face doar str.Parcului 
unde se extinde reţeaua, iar în Comani reţeaua se extinde. Am rugat colegii mei să introducă toate 
străzile şi uliţele pentru etapa a II-a.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „În primul rând vreau să-i mulţumesc d-nului Bircea pentru ce a făcut pe 
str.Dudeşti. Vreau să vă spun că fiind vorba de o suma mare din fonduri europene aceste lucrări vor 
fi verificate. Trebuie să fie prezenţi la lucrări şi reprezentanţi ai S.C. HILL S.R.L. România ca 
supervizori ai lucrărilor. Cei care trebuie să facă dirigenţie de şantier lipsesc din oraşul Drăgăneşti-
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Olt. În momentul în care am ridicat aceste probleme, supervizorul s-a supărat şi a plecat. Să facem 
o notificare scrisa către S.C. HILL S.R.L. România deoarece sunt străzi în oraş unde s-a întrerupt 
lucrarea şi s-a început în altă parte. Termenul pentru finalizarea lucrării pe str. Parcului era iunie-
iulie 2012 şi acum suntem la sfârşitul lunii septembrie 2012, iar lucrarea tot nu este finalizată. Să 
invităm reprezentanţii firmei HILL şi ai Companiei de Apa la o şedinţă ulterioară a consiliului local. Ei 
nu-şi fac datoria. Nu ştiau ce s-a întâmplat în cartierul Comani. În Scorniceşti şi Potcoava s-a pus 
problema rezilierii contractelor. Daca cei de la HILL şi Compania de Apa nu vin în faţa Consiliului 
local Drăgăneşti-Olt înseamnă că există o problemă.” 

D-nul Mircea Domi: „Când se va racorda cartierul Comani la reţeau de apa ?” 
D-nul Bircea Cristian: „Atunci când se va rezolva problema celor 700 m de ţeavă lipsă, 

întrucât proiectul prevede, fără a fi real, existenţa acestei porţiuni de ţeavă .” 
D-nul Ghiţă Sorin: „Firma care a făcut proiectarea nici nu mai există.” 
D-nul Bircea Cristian – „Există, dar s-a retras din România. Depunem toate eforturile ca 

lucrările să se termine cu bine.” 
D-nul Zamfir: „Ceea ce s-a întâmplat pe str.Oltului nu este din vina noastră. S-a produs o 

avarie şi apa a erodat solul.” 
  
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. „Aprobarea rectificarii bugetului local al Consiliului oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 

2012”. 
D-na preşedintă de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul viceprimar – „Acest proiect de hotărâre s-a discutat la comisia de buget, finanţe, iar de 

faţă se află d-na contabil şef Stoenică Eugenia pentru lămuriri suplimentare.” 
D-na Stoenica Eugenia – „Au fost repartizate sume pentru arierate, invatamant si persoane 

cu handicap. Am primit bani pentru desfasurarea festivalului. 
D-nul Mircea Domi – „Am citit in presa ca pentru arierate nu se mai dau bani.” 
D-na Stoenica Eugenia – „Prima decizie a fost de 338 mii lei, iar sumele nedistribuite în luna 

septembrie se vor repartiza prin hotărâre a Guvernului în luna octombrie.” 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

comisiei juridice şi comisiei buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
D-na preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
D-nul Mircea Domi – „Ce se întâmpla cu d-nul primar? De ce nu este prezent la şedinţa?” 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Este plecat din localitate. D-nul viceprimar îi ţine locul.” 
 
2. „Aprobarea organizarii „Zilelor orasului Drăgăneşti-Olt”in perioada 26-28 octombrie 

2012”. 
D-na preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul viceprimar – „În luna octombrie a fiecărui an, în oraşul nostru se desfăşoară 

sărbătoarea „Zilele oraşului” şi Festivalul de doine si balade „de la Drăgăneşti la vale”. Trebuie să 
aprobam suma de bani pentru desfăşurarea acestei sărbători a oraşului”. 

D-na Stoenică Eugenia – „Am prevăzut suma de 23 mii lei pentru premii, juriu, cazare şi 
masă.” 

D-nul Mircea Domi – „În mandatul trecut, d-nul Ghiţă Sorin spunea ceva şi despre sponsori.” 
D-nul Safta Constantin – „Rugămintea noastră este ca şi dumneavoastră, consilierii locali, să 

găsiţi sponsori.” 
D-nul Mircea Domi – „Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai A.N.C.M.R.R. subfiliala 

Drăgăneşti-Olt. Prezenta dânşilor are legătură cu sărbătoarea Zilele oraşului şi ar trebui să le 
acordăm cuvântul.” 
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D-nul col.(r) Dinu Ştefan – „ Pe data de 25 octombrie este Ziua Forţelor armate. Cu această 
ocazie a fost restaurat monumentul de interes local dedicat eroului preot-militar Constantin 
Păunescu, situat pe str.Morii. Toate lucrările au fost suportate de către noi. Am discutat cu d-nul 
Traian Zorzoliu pentru restaurare. Vrem să renovam şi monumentul eroului din vale, care s-a 
degradat. Vrem să aducem două tunuri care să fie amplasate lângă acest monument. Avem 
posibilitatea să facem toate demersurile pentru aducerea lor. Dumneavoastră trebuie să hotărâţi 
asta. Pe 25 octombrie vă invităm să participaţi alături de noi la dezvelirea monumentului şi 
omagierea eroului Constantin Păunescu.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Propun ca această manifestare să fie inclusă în sărbătoarea Zilele 
oraşului, iar aceasta să înceapă cu data de 25 octombrie.” 

D-nul Safta Constantin – „Aducerea tunurilor ne costa ceva?” 
D-nul Dinu Stefan – „Se plăteşte numai dezafectarea şi transportul. Documentele pentru 

dezafectare erau aprobate. Costa 9.000 lei demilitarizarea, plus transportul.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „La vremea aceea am considerat că suma este mult prea mare.” 
D-na preşedinte de şedinţa supune la vot amendamentul adus de d-nul Ghiţă Sorin si se 

înregistrează 14 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
D-nul Safta Constantin – „Programul pentru Zilele oraşului s-a făcut deja.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „Nu are nicio importanţă acest lucru. Trebuie să avem respect faţă de 

dânşii. Nu ne costa nimic în plus dacă sărbătoarea începe cu o zi mai devreme.” 
D-nul Safta Constantin – „Nu am spus asta. Nu ştiu dacă se mai poate modifica programul.” 
D-nul Mircea Domi – „Mai uit pe deviz şi o întreb pe d-na Stoenica Eugenia câţi membri are 

juriul? Sunt prevăzuţi mai mulţi bani pentru juriu, decât pentru premii.” 
D-na Stoenica Eugenia – „Ca festivalul să se poată desfăşura trebuie să păstrezi un anumit 

statut. Pentru asta trebuie să ai anumiţi membri în juriu, iar aceştia trebuie plătiţi pe măsură.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „În timpul mandatului meu în juriu erau 7 membri. Cei locali nu erau 

plătiţi. Singurul membru local care a fost plătit, a fost d-na Ileana Constantinescu.” 
D-na preşedintă de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, care este 

adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
3. „Retragerea dreptului de folosinţă asupra loturilor atribuite în folosinţă gratuită, în 

suprafaţă de 300 mp, persoanelor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile impuse de Legea 
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală”. 

D-na preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul secretar – „Proiectul de hotărâre a fost discutat în comisiile de specialitate şi a primit 

aviz favorabil.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „Este vorba despre cele 6 persoane din prima pagina?” 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „Sunt cei enumeraţi la art.1 din proiect.” 
D-nul Mircea Domi – „Aceste loturi sunt deţinute în folosinţă 1 an de zile. Daca în acest an nu 

încep construcţia le este retras dreptul de folosinţă. Nu putem extinde termenul la 2 ani prin 
hotărâre a consiliului local?” 

D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „Nu. Termenul prevăzut de lege este de 1 an.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „Niciodata nu s-a retras dreptul de folosinţă la un an, ci la 1 an si 

jumatate - doi. S-a retras celor care dupa 2 ani nu au început construcţia.” 
D-na preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu care este 

adoptat cu 15 voturi pentru si o abţinere (d-na Capatana Oana). 
 
4. „Atribuirea de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 300 mp unor solicitanti care 

indeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate privata”. 
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D-na preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul secretar – „Proiectul de hotărâre a fost discutat in comisiile de specialitate si a primit 

aviz favorabil. Avem 12 dosare care indeplinesc criteriile legale.” 
D-nul Ene Tiberiu – „În ce zona a oraşului se atribuie loturile?” 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „În zona Zootehniei.” 
D-nul Mircea Domi – „De ce s-a respins cererea d-nei Constantin Elena.” 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „A avut lot în folosinţă, nu a construit şi i s-a retras dreptul 

de folosinţă asupra lotului. Acum a depus din nou cerere şi suntem nevoiţi să o respingem, întrucât 
anterior a beneficiat de acest drept şi nu l-a fructificat.” 

D-na preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu care este 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. „Concesionarea suprafeţei de teren de 162,80 mp situata in str.Dudesti, nr.6, oras 

Drăgăneşti-Olt”. 
D-na preşedinte de şedinţă acorda cuvantul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul viceprimar – „Exista o cerere făcuta de d-na Micu Alexandrina, administratorul S.C. 

Comarconia S.R.L.,  care doreşte să concesioneze suprafaţa de teren pe care deja o foloseşte.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „Terenul respectiv i-a mai fost concesionat, dar contractul i-a fost reziliat 

pentru neîndeplinirea obligatiilor de plată.” 
 
Vine la şedinţa d-na consilier, Dumitrescu Magda. 
 
D-nul Stoenica Alexandru – „Să se prevadă în contract că dacă nu plăteşte în 5 luni, acesta 

să se rezilieze.” 
D-nul Safta Constantin – „S-a discutat deja se va prevede în contractul de concesionare 

termenul de 2 luni.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „Noi acum aprobam concesionarea terenului. Contractul de concesionare 

va fi făcut ulterior si va respecta toate procedurile legale.” 
D-nul Mircea Domi – „Cred ca este prea mic termenul de 5 ani pentru concesionare. Ce 

concesionare este asta?” 
D-nul secretar – „Este dreptul iniţiatorului de proiect să propună termenii concesionăriii. D-

voastră puteţi propune amendamente şi vota modificarea proiectului.” 
D-nul Ene Tiberiu – „Daca este rău platnic, este foarte bine că se concesionează pe o 

perioada de 5 ani.” 
D-nul Mircea Domi – „Eu propun termenul de 25 de ani.” 
D-na preşedintă supune la vot propunerea facuta de d-nul Mircea Domi înregistrându-se 1 

vot pentru (Mircea Domi), 3 abţineri şi 13 impotriva. 
D-na preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu care este 

adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
D-nul Ghiţă Sorin propune ca la şedinţa ordinară următoare să se prezente de către serviciul 

de specialitate din cadrul Primăriei o situaţie a terenurilor ocupate abuziv sau neachitate la zi. 
„Societatea SC SINCER SRL a luat o clădire de la Cooperativa de consum şi nu a plătit nimic 
Consiliului local. Ocupă abuziv terenul din faţă şi din spate.” 

 
6. „Desemnarea a doi consilieri locali în Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale 

Comani”. 
D-nul secretar – „Proiectul de hotărâre a fost discutat în comisia de cultură şi a primit aviz 

favorabil. Au fost făcute doua propuneri: Ciubuc Dumitru si Neacsu Ionut.” 
D-na preşedinte supune la vot propunerea comisiei, ca d-nul Ciubuc Dumitru sa faca parte 

din Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Comani, inregistrandu-se unanimitate de voturi. 
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D-na preşedinte supune la vot propunerea comisiei, ca d-nul Neacsu Ionut sa faca parte din 
Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Comani, inregistrandu-se unanimitate de voturi. 

D-na preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu inregistrandu-se 
unanimitate de voturi. 

 
7. „Desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

educatiei in cadrul Scolii gimnaziale Comani”. 
D-nul secretar – „Proiectul de hotărâre a fost discutat in comisia de cultură şi a primit aviz 

favorabil. A fost facuta propunerea ca d-nul Popescu Ionut sa faca parte din comisie. 
D-na preşedinte supune la vot propunerea comisiei, ca d-nul Popescu Ionut sa faca parte din 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in cadrul Scolii gimnaziale Comani, 
inregistrandu-se unanimitate de voturi. 

D-na preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu inregistrandu-se 
unanimitate de voturi. 

 
8. „Desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al Liceului tehnologic 

Drăgăneşti-Olt”. 
D-nul secretar – „Proiectul de hotărâre a fost, de asemenea, discutat in comisia de 

specialitate si a primit aviz favorabil. A fost facuta propunerea ca d-nul Radu Alexandru sa faca 
parte din consiliul de administratie al unitatii. 

D-na preşedinte supune la vot propunerea comisiei, ca d-nul Radu Alexandru sa faca parte 
din Consiliul de administratie al Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt, inregistrandu-se unanimitate de 
voturi. 

D-na preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu inregistrandu-se 
unanimitate de voturi. 

 
9. „Desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

educatiei in cadrul Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt” 
D-nul secretar – „Proiectul de hotărâre a fost discutat in comisia de specialitate si a primit 

aviz favorabil. A fost facuta propunerea ca d-nul Safta Constantin sa faca parte din comisie. 
D-nul Stoenica Alexandru – „Eu propun ca d-nul Hernest Sebastian sa faca parte din 

comisie.” 
D-na preşedinte supune la vot propunerea comisiei, ca d-nul Safta Constantin sa faca parte 

din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in cadrul Liceului tehnologic 
Drăgăneşti-Olt, inregistrandu-se 7 voturi pentru si 9 voturi impotriva. 

D-na preşedinte supune la vot propunerea, ca d-nul Hernest Sebastian sa faca parte din 
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in cadrul Liceului tehnologic Drăgăneşti-
Olt, inregistrandu-se 8 voturi pentru si 8 voturi impotriva. 

D-na preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu inregistrandu-se 
unanimitate de voturi. 

 
10. „Concesionarea, prin licitatie publica, a suprafetei de teren intravilan, domeniu 

privat al orasului Drăgăneşti-Olt, de 46.686 mp, situata in Drăgăneşti-Olt, str.Comanencelor, 
in vederea amenajarii unui parc energetic fotovoltaic”. 
 D-nul viceprimar – „La fostul DEROL speram sa se faca un parc fotovoltaic care sa aducă 
bani la bugetul local.” 

D-na Capatana Oana – „Să se specifice în contract că ceea ce vor să facă, asta vor şi facă.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „În ultimii ani au venit multe firme pentru acest scop. Astfel de proiecte se 

duc greu la îndeplinire. Acum votam doar concesionarea suprafeţei de teren şi atât. Propun ca într-
o altă şedinţă să votăm caietul de sarcini, când va exista un alt proiect. Trebuia să fie prezent la 
şedinţă şi d-nul primar. Nu putem sa votăm în aceste circumstanţe caietul de sarcini.” 
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D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „Preţul este singurul element care mai lipseşte acestui 
demers de concesionare. În urma întocmirii unui raport de evaluare se va prezenta un nou proiect 
de hotărâre pentru stabilirea preţului concesiunii. ” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Dacă aveţi şi alte date, trebuie să le ştim şi noi. Ce înseamnă parc 
energetic fotovoltaic în acest proiect.” 

D-nul viceprimar Tudorică oferă o serie de lămuriri de natură tehnică. 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu – „Daca nu votaţi caietul de sarcini, nu puteţi vota nici 

concesionarea terenului. Aceasta societate doreşte să ştie daca consiliul local Drăgăneşti-Olt este 
într-adevăr interesat de acest proiect.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Eu sunt pentru susţinerea acestui proiect, dar trebuia să fie prezent şi d-
nul primar pentru a da mai multe detalii. Domnilor consilieri, puneţi întrebările, care se impun, acum, 
nu altădată, deoarece va fi prea târziu.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Despre ce suprafaţă este vorba?” 
D-nul Ghiţă Sorin – „ 46.686 mp.” 
D-nul Mircea Domi – „D-nul ing.Preoteasa trebuia sa fie prezent si sa ne dea explicatii. Cine 

este aceasta firma? Ce cunoaştem noi despre ea ?” 
D-na preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu înregistrându-se 16 voturi 

pentru si o abţinere (Mircea Domi). 
D-nul Ghiţă Sorin – „Un astfel de proiect trebuie tratat cu toata seriozitatea, mai ales că este 

vorba de o suprafaţă de teren din intravilanul localităţii.” 
 
11. Intrebari, interpelari. 
D-nul Popescu Iulian – „De ce Cosmin Nicolescu ţine acasă echipamentul fostei echipe de 

fotbal a oraşului, echipament cumpărat de către primărie?” 
D-nul Ghiţă Sorin – Printr-o hotărâre a Consiliului local s-a aprobat o sumă de bani pentru 

acea echipă de fotbal. Cosmin Nicolescu este preşedintele acelei asociaţii sportive. Echipa de fotbal 
nu este a Primăriei. Este o entitate privată.  

D-nul Mircea Domi – „Este o problemă serioasă. Daca d-nul Cosmin Nicolescu a solicitat 
bani pentru echipă, să predea echipamentul actualei echipe de fotbal. Din câte ştiu la noua echipa 
de fotbal, Primăria nu s-a implicat, doar a pus la dispoziţie stadionul. Cred că se pot găsi bani şi 
pentru actuala echipă de fotbal.”  

 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dobre Violeta, 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 
                      Dobre Violeta                                                  Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
 


