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PROCES – VERBAL MODIFICAT 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 30.08.2012  

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

convocare nr.853/ 24.08.2012 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-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ciubuc Dumitru, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 12 consilieri locali în funcţie, 
absentând:  d-nul Nădescu Viorel, d-nul Popescu Ionuţ Bogdan, d-nul Ghiţă Sorin Ionel, d-na Dobre 
Violeta şi d-nul Ene Sergiu Costinel. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Tudorică Marian, viceprimar al 
oraşului, care îl înlocuie pe d-nul primar, care din motive obiective nu poate fi prezent la şedinţă 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. 

 
La iniţiativa domnului consilier local Mircea Domi, care anunţă cu regret dispariţia din rândul 

nostru a fostului primar al oraşului Drăgăneşti-Olt, Radu Dan Mateescu, se ţine un moment de 
reculegere, de cei prezenţi, în memoria acestuia.  

 
 
II. PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI DE CONSILIU LOCAL ANTERIOARE 
 
In continuare d-nul presedinte de sedinta, consilier Ciubuc Dumitru, pune în discuţie procesul 

verbal al sedinţei Consiliului Local Draganesti-Olt, desfasurata la data de 26.07.2012. 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu aduce la cunoştinţă faptul că d-nul consilier Ghita Sorin 

Ionel, a solicitat în cadrul şedinţelor de comisii de specialitate modificarea procesului verbal la 
pagina nr.5, proiectul de hotărâre nr.8, prin inversarea alineatelor nr.10 – 12, întrucât ordinea în 
care s-au purtat discuţiile consemnate nu corespunde realităţii. 

D-nul consilier Mircea solicită să se introducă in procesul verbal menţiunile sale din timpul 
şedinţei, respectiv faptul ca „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 preşedinte de şedinţă, Ciubuc Dumitru, supune la vot procesul verbal al şedinţei din 
data de 26.07.2012, cu modificările intervenite, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ciubuc Dumitru, dă citire ordinii de zi după cum 

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

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

2. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea reprezentantului orasului Draganesti-Olt 
in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Olt S.A. - Slatina” 
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Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local in Consiliul de 

administratie al Liceului teoretic „Tudor Vladimirescu”-Draganesti-Olt”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local in Comisia pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului teoretic „Tudor Vladimirescu”-
Draganesti-Olt” 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
5. Intrebari, interpelari. 
 
D-nul secretar menţionează că va fi supusă la vot şi solicitarea medicilor de familie 

Dinculescu Gina Elena, Popa Cornelia si Ghitescu Luminita, referitoare la micsorarea taxei de 
redeventa aferentă contractelor de concesionare a spaţiilor din Policlinică cu titlu de sediu cabinet. 

Intră în sala de şedinţe şi doamna consilier Dobre Violeta. 
Se supune la vot ordinea de zi propusa în aceasta forma, înregistrându-se unanimitate de 

voturi. 
  
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. „Aprobarea rectificarii bugetului local al Consiliului local al orasului Draganesti-Olt 

pe anul 2012”. 
D-nul preşedinte 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 Stoenică precizează ca la urmatoarea rectificare de buget care va avea loc in luna 

septembrie, Consiliul local va primii aproximativ 51. 000 lei de la Consiliul judeţean Olt . 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

Comisiei juridice, Comisiei buget, finanţe şi Comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

 
2. „Desemnarea reprezentantului orasului Draganesti-Olt în Adunarea Generala a 

Actionarilor a S.C.Compania de Apa Olt S.A. - Slatina” 
D-nul preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul viceprimar: ”Un consilier local trebuie să ne reprezinte in Adunarea Generala a 

Actionarilor a S.C. Compania de Apa Olt”. 
Se fac doua propuneri: d-nul Hernest Sebastian si d-nul Samoila Ioan Nicolae. 
Se supune la vot propunerea ca d-nul Hernest Sebastian sa reprezinte orasul in Adunarea 

Generala a S.C.Compania de Apa Olt S.A., înregistrându-se 9 voturi pentru, 4 împotrivă. 
 Se supune la vot propunerea ca d-nul Samoila Ioan Nicolae să reprezinte oraşul în 

Adunarea Generala a S.C. Compania de Apa Olt S.A., inregistrandu-se 4 voturi pentru şi 9 
împotrivă. 

D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu care este 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
3. „Desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al Liceului teoretic 

„Tudor Vladimirescu”-Draganesti-Olt” 
D-nul preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
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D-nul secretar: În cadrul comisiei de cultura s-a făcut propunerea ca d-nul viceprimar 
Tudorică Marian sa fie reprezentantul Consiliului local in Consiliul de administratie al Liceului 
teoretic „Tudor Vladimirescu”. 

Nu se mai face nicio altă propunere.  
Se supune la vot propunerea facuta de catre comisia de cultura care este adoptata in 

unanimitate. 
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu care este 

adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
4. „Desemnarea unui consilier local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

educatiei din cadrul Liceului teoretic „Tudor Vladimirescu”-Draganesti-Olt” 
 
D-nul preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nului viceprimar pentru susţinerea proiectului. 
D-nul viceprimar: „Trebuie sa desemnam un consilier care sa reprezinte Consiliul local in 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din cadrul Liceului „Tudor 
Vladimirescu”Draganesti-Olt”. 

D-nul consilier Safta Constantin propune pe d-nul Popescu Ionuţ Bogdan. 
D-nul Samoila Ioan Nicolae propune pe d-nul Stoenică Alexandru. 
Se supune la vot  propunerea - d-nul Popescu Ionut Bogdan inregistrandu-se 8 voturi 

pentru şi 5 împotrivă. 
Se supune la vot propunerea - d-nul Stoenica Alexandru, inregistrandu-se 5 voturi pentru şi 

8 împotrivă. 
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre in ansamblu care este 

adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Solicitarea medicilor de familie Dinculescu Gina Elena, Popa Cornelia si Ghitescu 

Luminita, referitoare la micsorarea taxei de redeventa aferentă contractelor de concesionare 
a spaţiilor din Policlinică cu titlu de sediu cabinet 

 
D-nul preşedinte de şedinţă prezinta solicitarea medicilor referitoare la micsorarea chiriei. 
D-na doctor Popa Cornelia: „În prezent valoarea chiriei este de 8 euro/mp/trimestru. Am 

purtat o discutie cu d-nul primar care a afirmat ca este de acord cu micsorarea chiriei, dar trebuie ca 
şi dumneavoastră să fiţi de acord”. 

D-nul viceprimar:”Nu mai putem micşora chiria. Deja am scăzut chiria de la 8 euro/mp/luna la 
8 euro/mp/trimestru”. 

D-nul Stoenica Alexandru: „Doamnele au dreptul de a cere micşorarea chiriei deoarece în 
policlinică există spatii închiriate cu 1 euro/mp.” 

D-nul viceprimar: „Pentru un medic de familie nu este mare suma de 8 euro/mp. Primesc 
bani de la Casa de asigurari de sanatate pentru plata chiriei.” 

D-na Popa Cornelia: „În clădirea policlinicii funcţionează un cabinet de fizioterapie care 
castigă foarte mulţi bani şi plăteşte chirie 1 euro/mp. Medicii de familie nu au venituri foarte mari”. 

D-nul viceprimar: „Daca sunteti nemultumite de valoarea chiriei mutati-va în altă parte”. 
D-nul Stoenica Alexandru: „Toţi medicii care au spaţii în clădire trebuie sa plătească la fel. Să 

nu se facă diferenţe”. 
D-nul Safta Constantin: „Nu se poate acest lucru. Nu putem compara medicul de familie cu 

medicul specialist.” 
D-nul Hernest Sebastian: „Este bine ca d-nul Nicolescu Cosmin plăteşte chirie 1 euro/mp şi a 

subinchiriat unui alt medic cu 10 euro/mp?” 
D-nul Stoenica Alexandru: „Medicii de familie servesc toata populaţia din oraş, şi pe cei cu 

bani şi pe cei fara bani.” 
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D-nul secretar: „Am inteles de la d-nul Hernest Sebastian ca d-nul Nicolescu Cosmin a 
subinchiriat. Are dovezi in acest sens?” 

D-nul Hernest Sebastian: „Nu ştiu sigur. De la cine a închiriat d-nul doctor Dumineca?” 
D-nul secretar: „De la Consiliul local Draganesti-Olt. Domnul doctor Duminică a participat şi a 

câştigat licitaţia unui spaţiu din Policlinică, dânsul nu a subînchiriat. 
Oricum prin contractul de închiriere a spaţiilor din Policlinică s-a prevăzut în mod ferm că 

subînchirierea este interzisă ”. 
Vine la sedinta d-nul consilier Nadescu Viorel. 
D-nul Mircea Domi: „Îmi pare rău că nu este prezent la şedinţă şi d-nul primar. Am înţeles de 

la d-na Popa Cornelia că şi dânsul este de acord cu micşorarea chiriei. Personal am fost de acord 
ca medicii de familie să plătească o chirie mica şi în timpul mandatului trecut şi sunt de aceeaşi 
părere şi acum.” 

D-nul secretar: „Daca se doreşte micşorarea acestei redevenţe, va fi nevoie de un raport de 
evaluare al  unui evaluator autorizat şi ulterior de un proiect hotărâre care se va dezbate în cadrul 
Consiliului local.” 

D-nul Stoenică: Preţul este stabilit de către evaluator aşa cum doreste primarul. 
D-nul Mircea Domi: În comisia de specialitate am luat foarte in serios cererea medicilor. 

Acum discutam daca micsoram sau nu pretului chiriei si ulterior venim cu un proiect de hotarare.” 
D-nul Ene Tiberiu: „Medicii de familie şi medicii specialişti să suporte contravaloarea unei noi 

evaluări a spaţiilor din policlinică !” 
D-nul Radu Alexandru: „Nu cred că este mare suma pe care o platesc medicii de familie. 

Primesc bani de la Casa de asigurari de sanatate în acest sens.” 
D-nul secretar: „În ceea ce priveşte ajungerea la un numitor comun a tarifelor pentru spaţiile 

medicilor de familie cu cele ale specialiştilor, precizez faptul ca avem încheiate contracte de 
concesiune pe 15 ani cu medicii de familie şi contracte de închiriere pe 1 an, cu posibilitate de 
prelungire 6 luni, cu medicii specialisti. O modificare a contractelor de inchiriere s-ar putea face cel 
mai devreme in noiembrie-decembrie 2012, când expiră perioada minimă contractuală, de care 
Consiliul local este ţinut.” 

D-nul Safta Constantin propune amânarea discuţiilor. 
D-nul Mircea Domi: „Sunt surprins ca d-nul consilier Radu Alexandru nu este de aceeaşi 

părere cu d-nul primar.” 
D-nul Radu Alexandru: „Este părerea mea şi o susţin.” 
D-nul presedinte de sedinta supune la vot micsorarea chiriei printr-un proiect de hotarare 

ulterior, înregistrandu-se 4 voturi pentru (Hernest Sebastian, Stoenica Alexandru, Mircea Domi si 
Samoila Ioan Nicoale), 9 voturi impotriva şi o abţinere (Capatana Oana). 

 
5. Intrebari, interpelari. 
 
D-nul Samoila Ioan Nicolae prezinta propunerea d-lui Marian Capatana care vrea sa 

asfalteze strada Col.Nastase Ion, dar doreste schimbarea numelui strazii in Capatana Ion, iar strada 
Morii sa se numeasca Col. Nastase Ion. Este nemultumit de lucrarile efectuate la reteaua de apa si 
canalizare de catre compania S.C. Tehnologica Radion. Propune constituirea unei comisii care sa 
supravegheze lucrarile. 

D-nul viceprimar: „Am vrut sa port o discutie cu dirigintele de santier dar acesta lipseste 
foarte mult timp din oras. Am facut multe discuţii cu d-nul Bircea de la Compania de Apă Olt care 
însî nu s-au soldat şi cu rezultate. Toţi locatarii din jurul pietii orasului sunt nemultmiti semnand o 
reclamatie impotriva acestei companii.” 

D-na Capatana Oana: „Exista temei legal ca noi sa desemnam o echipa care sa supervizeze 
lucrarile?” 

D-nul secretar: „Beneficiarul acestei lucrari este Compania de Apa. Ei trebuie sa supervizeze 
lucrarile.” 
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D-nul Safta Constantin: „A fost prezenta şi o comisie de la Bucureşti care a fost nemulţumită 
de lucrările efectuate.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, Ciubuc Dumitru: „Propun să invitam la şedinţa viitoare câte un 
reprezentant de la Compania de Apa, Tehnologica Radion şi pe d-nul ing. Preoteasa Ionel pentru a 
da explicaţii.” 

 
D-na Buruiana Miladora, cetăţean al oraşului, ridica problema canalizarii care s-a surpat în 

dreptul casei dansei. „Cine este raspunzator daca se intampla vreun accident unei persoane în 
acest moment.” 

D-nul secretar: „Executantul lucrării – S.C. Tehnologica Radion.”  
 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ciubuc Dumitru, mulţumeşte consilierilor pentru 

participare şi considerând că s-au atins problemele 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 

                    Ciubuc Dumitru                                                Jr. Jidovu Laurenţiu            


