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PROCES – VERBAL 
al Şedinţei de Constituire  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 27.06.2012  

 
Şedinţa de constituire a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza Ordinului 

Institutiei Prefectului jud.Olt nr.182/14.06.2012 referitor la convocarea consilierilor locali şi s-a 
desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 10:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE 
 
Deschiderea şedinţei este făcută de către d-nul Subprefect, Virgil Delureanu, care îşi 

exprima mulţumirea cu privire la participarea unanimă a aleşilor locali la şedinţa de constituire şi 
ulterior prezintă Ordinul Instituţiei Prefectului jud.Olt de convocare a consilierilor locali. In continuare 
acesta predă conducerea şedinţei preşedintelui de vârstă, domnul Safta Constantin, asistat de 2 
dintre cei mai tineri consilieri, respectiv d-na Căpăţână Steluţa Oana şi d-nul Radu Alexandru. 
Declarând deschisă şedinţa de consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 
17 consilieri locali. 

La şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt participă şi Primarul 
oraşului Drăgăneşti-Olt ales în urma alegerilor din 10.06.2012, d-nul Rotaru Pantelie.   

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Jidovu Laurenţiu, secretar al 
localităţii, care este asistat în notarea discuţiilor de şedinţă de d-l Jianu Marius Eduard – inspector şi 
d-na Pruna Corina – jurist.  

În cadrul acestei şedinţe participă şi cetăţeni ai oraşului Drăgăneşti-Olt, precum şi 
reprezentanţi ai presei. 

 
 

II. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin dă citire ordinii de zi după cum 

urmează :  
 
A. Constituirea Consiliului Local Drăgăneşti-Olt: 
1. Alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt; 
2. Validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-

Olt; 
3. Declararea ca legal constituit a Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt; 
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
B. Alegerea viceprimarului oraşului Drăgăneşti-Olt. 

 
C. Stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
 
Se supune la vot ordinea de zi, înregistrându-se unanimitate de voturi. 
  
 
 
 



 2

III. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
  

1. Alegerea comisiei de validare 
D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin dă citire primului punct de pe ordinea 

de zi şi solicită consilierilor să facă propuneri cu privire la numărul membrilor comisiei de validare: 3 
sau 5.       

 Se face propunerea ca din comisia de validare să facă parte 5 membri, aşa cum a fost cazul 
şi în mandatul precedentului Consiliu local. 

D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin supune la vot propunerea făcută, care 
este adoptata în unanimitate. 

În continuare sunt propuşi ca membri în comisia de validare următorii consilieri locali: 
Popescu Ionuţ Bogdan (P.N.L.), Ciubuc Dumitru (P.S.D.),  Hernest Sebastian Daniel (P.P.D.D.), 
Samoilă Ioan Nicolae (P.D.L.) şi Mircea Domi (P.R.M.). 

D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin supune la vot fiecare candidatură în 
parte, membrii comisiei de validare fiind votaţi de fiecare dată cu unanimitate de voturi. 

D-nul Subprefect Delureanu invita membrii comisiei să se retragă pentru stabilirea 
preşedintelui şi secretarului de comisie şi ulterior să analizeze fiecare dosar al consilierilor locali ce 
urmează să fie validaţi. 

Se dispune întreruperea lucrărilor şi luarea unei pauze. 
După revenirea în sala de şedinţă a Comisiei de validare, d-nul preşedinte de vârstă, 

consilier Safta Constantin, dă citire procesul verbal de alegere a preşedintelui, în persoana 
domnului Hernest Sebastian şi secretarului, în persoana domnului Popescu Ionuţ, al Comisiei de 
validare. 

 
2. Validarea mandatelor consilierilor locali. 
  
D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin dă citire procesului verbal al Comisiei 

de validare cu propunerile de validare ale consilierilor locali. 
D-nul Subprefect precizează ca validarea trebuie să se realizeze în ordine alfabetică, 

consilierul în cauză trebuind să se abţină de la vot. 
D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin, supune la vot, în ordine alfabetică,  

mandatul fiecărui consilier în parte, după cum urmează: 
1. Căpăţână Steluţa Oana – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
2. Ciubuc Dumitru – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
3. Dumitrescu Maria Magdalena – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
4. Ene Sergiu Costinel – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
5. Ghita Sorin Ionel – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
6. Hernest Sebastian Daniel – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
7. Mircea Domi – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
8. Nadescu Viorel – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
9. Neacsu Ionut – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
10. Popescu Daniel – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri 
11. Popescu Ionut Bogdan – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
12. Radu Alexandru – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
13. Safta Constantin – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
14. Samoila Ioan Nicolae – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
15. Stanescu Vasile – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
16. Stoenica Alexandru – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri; 
17. Tudorica Marian Viorel – 16 voturi pentru / 0 împotrivă / 0 abţineri. 
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D-nul preşedinte de vârstă supune la vot, în ansamblu, validarea mandatelor de consilieri 
locali,  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

3. Declararea ca legal constituit a Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt. 
 
D-nul Subprefect precizează că jurământul trebuie să fie depus de către consilieri în ordine 

alfabetică. 
D-nul Secretar Jidovu Laurenţiu dă citire jurământului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării 

şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
oraşului Drăgăneşti-Olt. Aşa să îmi ajute Dumnezeu.”, după care consilierii validaţi, în ordine 
alfabetică, cu mâna stângă pe Biblie şi Constituţie menţionează „Jur” şi semnează jurământul în 
două exemplare, dintre care unul i se înmânează fiecăruia personal. 
 D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin supune la vot constituirea Consiliului 
Local, care este votată în unanimitate şi ulterior declară legal constituit Consiliul Local al oraşului 
Drăgăneşti-Olt. 
 

4. Alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
D-nul Subprefect invită consilierii să facă propuneri cu privire la alegerea preşedintelui de 

şedinţă precum şi durata mandatului acestuia. 
 D-nul consilier Stoenică Alexandru propune ca durata mandatului preşedintelui de şedinţă să 
fie de o lună şi succesiunea consilierilor locali la ocuparea acestei funcţii să se facă în ordine 
alfabetică. 
 Se supune la vot propunerea, care este aprobată în unanimitate. 

De asemenea, d-nul Stoenică Alexandru propune ca d-nul consilier Safta Constantin să 
continue conducerea acestei şedinţe. 
 D-nul preşedinte de vârstă, consilier Safta Constantin supune la vot şi această propunere, 
care este adoptata în unanimitate. 
 
 Depunere jurământ primar (învestire în funcţie) 
  
 D-nul Subprefect invită pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru următorul moment 
solemn, depunerea jurământului de către Primarul nou ales al localităţii. 

D-nul Secretar Jidovu Laurenţiu dă citire sentinţei civile nr.2668 / 28.06.2012 a Judecătoriei 
Caracal de validare a mandatului de primar a domnului Rotaru Pantelie, pronunţată în dosarul nr. 
3429 / 207 / 2012. 
 În continuare d-nul Primar Rotaru Pantelie primeşte eşarfa tricoloră şi depune jurământul, 
după următoarea formulă: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot 
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Drăgăneşti-Olt. Aşa să 
îmi ajute Dumnezeu.” Jurământul scris este semnat în două exemplare, dintre care unul este 
înmânat personal Primarului. 
 

B. Alegerea viceprimarului oraşului Drăgăneşti-Olt. 
 
D-nul Subprefect Delureanu precizează că votul va fi unul secret şi se vor utiliza buletine de 

vot scrise, consilierii având două opţiuni de exprimare a votului: 
- pe buletinul de vot se înscrie numele tuturor candidaţilor; votul se exprimă prin 

tăierea cu o linie orizontala a celui / celor pe care nu doreşte să îl aleagă, pe buletinul de vot 
rămânând nebarat decât numele celui pe care doreşte să îl aleagă ; 

- pe buletinul de vot se înscrie numele tuturor candidaţilor, iar votul se exprimă 
prin scrierea cuvântului „DA” în dreptul celui ales. 
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Se supune la vot care dintre variante să fie utilizată, în unanimitate consilierii exprimându-se 
în favoarea primei variante. 

D-nul consilier Ciubuc Dumitru propune pentru funcţia de viceprimar pe d-nul consilier 
Neacşu Ionuţ, care acceptă candidatura, d-nul consilier Popescu Daniel propune pentru funcţia de 
viceprimar pe d-nul consilier Tudorică Marian Viorel, care acceptă, iar d-nul consilier Ghiţă Sorin 
Ionel propune pentru funcţia de viceprimar pe d-nul consilier Safta Constantin, care însă refuză o 
asemenea candidatură. 

Urmează un scurt moment în care secretarul oraşului redactează buletinele de vot pentru 
alegerea viceprimarului.   

Se sigilează urna. 
 D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Safta Constantin, invita consilierii să voteze în ordine 
alfabetică, folosind cabina de vot.  

Fiecare consilier îşi exercită acest drept. 
 D-nul Subprefect solicita comisiei de validare să deschidă urna şi să numere voturile. 
 Urna este deschisa de către preşedintele Comisiei de validare, d-nul consilier Hernest 
Sebastian Daniel, care dă citire voturilor exprimate. 
 Se înregistrează un număr de 9 voturi pentru d-nul consilier Tudorică Marian Viorel şi 8 voturi 
pentru d-nul consilier Neacşu Ionuţ. 
 Este declarat viceprimar al oraşului Drăgăneşti-Olt d-nul consilier Tudorică Marian Viorel. 
 

C. Constituire comisii de specialitate ale Consiliului local Drăgăneşti-Olt. 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Safta Constantin solicită consilierilor să facă propuneri 
cu privire la constituirea comisiilor de specialitate. 
 D-nul consilier Stoenică face propunerea ca ultimul punct de pe ordinea de zi „Constituire 
comisii de specialitate” sa se dezbată într-o altă şedinţă de consiliu extraordinară. 
 D-nul Subprefect propune să se supună la vot amânarea constituirii comisiilor de specialitate 
înregistrandu-se pentru amânare 9 voturi, împotrivă 8 voturi şi 0 abţineri.  
 D-nul consilier Popescu Ionuţ propune ca şedinţa de consiliu în care se vor constitui comisiile 
de specialitate să se desfăşoare în ziua de luni, 2 iulie 2012, ora 18.00. 
 D-nul consilier Mircea Domi propune ca şedinţa să se desfăşoare marţi 3 iulie 2012. 
 D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Safta Constantin, supune la vot prima propunere (data 
de 02 iulie 2012 ora 18:00) înregistrându-se 9 voturi pentru, 1 împotriva şi 7 abţineri. 
  

In continuare, d-nul Primar Rotaru Pantelie mulţumeşte tuturor consilierilor exprimându-şi 
speranţa într-o colaborare cât mai fructuoasă pe parcursul acestui mandat. 
  

IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Safta Constantin, mulţumeşte consilierilor pentru 

participare şi propune consilierilor încheierea lucrărilor şedinţei de constituire. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal, în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Drăgăneşti-Olt.   
             
                 Preşedinte de vârstă,                                                   Contrasemnează, 

                              Consilier local                                                                  Secretar 
               Prof. Safta Constantin                                                  Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
  Asistenţi, 
 Consilier Căpăţână Steluţa Oana 
 Consilier Radu Alexandru 


