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PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 02.07.2012  

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

convocare nr. 724 / 28.06.2012 la iniţiativa domnului primar, ing. Rotaru Pantelie şi s-a desfăşurat 
în sala de şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 18:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE 
 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţână Oana, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 17 consilieri locali în funcţie. 
Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar, ing. Pantelie Rotaru, d-nul 

ing. Tudorica 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 Căpăţână Oana, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
 
1. Proiect de hotărâre referitor la : „organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al oraşului Drăgăneşti-Olt pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora” 
Iniţiator proiect, Primar Pantelie Rotaru 

 
Se supune la vot ordinea de zi, înregistrându-se unanimitate de voturi. 
  
III. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Draganesti-Olt 

pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora. 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţână Oana, dă citire proiectului de hotărâre şi 

acordă cuvântul d-nului secretar pentru a-l prezenta. 
D-nul Secretar prezintă în continuare propunerile pentru comisiile de specialitate, după cum 

urmeaza: 
a) Comisia de buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale, în următoarea 

componenţă: 
- Safta Constantin – P.S.D.; 
- Ghiţă Sorin Ionel – P.N.L.; 
- Popescu Ionuţ Bogdan – P.N.L.; 
- Hernest Sebastian Daniel – P.P.D.D.; 
- Popescu Daniel – P.C.; 
 
b) Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi agricultura, în 

următoarea componenţă: 
- Ciubuc Dumitru – P.S.D.; 
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- Nădescu Viorel – P.N.L.; 
- Samoilă Ioan Nicolae – P.D.L.; 
- Stoenică Alexandru – P.P.D.D.; 
- Mircea Domi – P.R.M.; 
 
c) Comisia juridică şi de disciplină, ordine publica, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, muncă şi 

protecţie socială, administrarea domeniului public şi privat, în următoarea componenţă: 
- Neacşu Ionuţ – P.S.D.; 
- Radu Alexandru – P.S.D.; 
- Ghiţă Sorin Ionel – P.N.L.; 
- Stoenică Alexandru – P.P.D.D.; 
- Stănescu Vasile – P.C.; 
 
d) Comisia pentru activitati stiintifice, social-culturale, invatamant, sanatate, activitai sportive, 

de familie, de agrement si asistenta sociala, in urmatoarea componenţă: 
- Safta Constantin – P.S.D.; 
- Dumitrescu Maria Magdalena -  P.S.D.; 
- Căpăţână Steluţa Oana – P.D.L.; 
- Popescu Ionut Bogdan – P.N.L.; 
- Ene Sergiu Costinel – P.P.D.D.; 
 
D-nul consilier, Ghiţă Sorin Ionel, face precizarea că preşedinţii de partid s-au întâlnit 

premergător şedinţei de consiliu şi au făcut propunerile privind componenţă comisiilor de 
specialitate şi au ajuns la soluţiile sus menţionate de comun acord. In continuare propune sa se 
supună la vot componenţă comisiilor de specialitate, iar cine are nelămuriri să discute cu 
preşedintele de partid. 

D-nul consilier, Safta Constantin, precizează ca reprezentarea în comisii s-a făcut în funcţie 
de numărul de consilieri pe care îl are fiecare partid in Consiliul Local. 

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţână Steluţa Oana supune la vot, nominal 
componenţă comisiilor de specialitate după cum urmează: 

1. Comisia de de buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale: 
- Ghiţă Sorin Ionel – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Safta Constantin – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Hernest Sebastian Daniel – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Popescu Ionut Bogdan – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Popescu Daniel – aprobat cu unanimitate de voturi; 
 
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si agricultura: 
- Mircea Domi – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Nădescu Viorel – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Samoilă Ioan Nicolae – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Stoenică Alexandru – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Ciubuc Dumitru – aprobat cu unanimitate de voturi; 
 
3. Comisia juridica si de disciplina, ordine publica, drepturi si libertati cetatenesti, munca si 

protectie sociala, administrarea domeniului public si privat: 
- Stănescu Vasile – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Ghiţă Sorin Ionel – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Neacşu Ionut – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Radu Alexandru – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Stoenică Alexandru – aprobat cu unanimitate de voturi; 
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4. Comisia pentru activitati stiintifice, social-culturale, invatamant, sanatate, activitati sportive, 

de familie, agrement si asistenta sociala: 
- Căpăţână Steluţa Oana – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Popescu Ionut Bogdan – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Safta Constantin – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Dumitrescu Maria Magdalena – aprobat cu unanimitate de voturi; 
- Ene Sergiu Costinel – aprobat cu unanimitate de voturi; 
 
D-nul secretar, Jidovu Laurentiu propune ca fiecare comisie să-şi aleagă separat 

preşedintele şi secretarul comisiei. 
D-nul consilier Safta Constantin -  fiecare comisie să-şi aleagă pe rând preşedintele şi 

secretarul comisiei, deoarece unii consilieri fac parte din mai multe comisii. 
In urma dezbaterilor care au avut loc în fiecare comisie în parte s-au stabilit preşedinţii şi 

secretarii comisiilor, după cum urmează: 
1. Comisia de buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale. 
- Popescu Ionut Bogdan – preşedinte; 
- Popescu Daniel – secretar; 
 
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si agricultura: 
- Nădescu Viorel – preşedinte; 
- Ciubuc Dumitru – secretar; 
 
3. Comisia juridica si de disciplina, ordine publica, drepturi si libertati cetatenesti, munca si 

protectie sociala, administrarea domeniului public si privat: 
- Radu Alexandru – preşedinte; 
- Neacşu Ionuţ – secretar; 
 
4. Comisia pentru activitati stiintifice, social-culturale, invatamant, sanatate, activitati 

sportive, de familie, agrement si asistenta sociala; 
- Safta Constantin – preşedinte; 
- Dumitrescu Maria Magdalena – secretar; 
 
D-nul consilier, Mircea Domi precizează faptul ca de 8 ani a fost preşedintele comisiei pentru  

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului si agricultura, iar acum a fost „băgat la 
mijloc”, dar atenţionează că se va descurca în continuare la fel de bine ca şi până acum. 
 D-nul consilier Safta Constantin: fiecare preşedinte de comisie trebuie să-şi anunţe membrii 
comisiei pentru participarea la şedinţele de comisie. Propune in continuare sa se fixeze data şi ora 
şedinţelor de Consiliu Local. 
 D-nul secretar, Jidovu Laurentiu pune în discuţie faptul că, întrucât este necesar ca la unele 
şedinţe ale Consiliului local să participe şi alţi funcţionari cu atribuţii de specialitate, în special şefii 
de servicii, ar fi oportun ca şedinţă de consiliu să se desfăşoare începând cu orele 16:00. 
 D-nul consilier Stoenică Alexandru – daca funcţionarul care trebuie să participe nu vine deşi 
este chemat, atunci trebuie sa se consemneze în procesul-verbal al şedinţei acest lucru. 
 D-nul consilier Ghiţă Sorin Ionel propune ca şedinţa să se desfăşoare în penultima joi din 
lună, la orele 17:00. 
 D-nul consilier Safta Constantin este de acord cu ziua de desfăşurare a şedinţei. 
 D-nul consilier Mircea Domi: o parte dintre consilieri sunt la serviciu si nu pot participa la 
şedinţele de Consiliu local dacă s-ar desfăşura de la orele 17:00. 
 D-nul secretar, Jidovu Laurentiu: în situaţia în care o şedinţă de Consiliu local se desfăşoară 
în intervalul orar al serviciului consilierului, atunci acesta este învoit de drept de la serviciu. Cu 
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siguranţă d-voastră, în calitate de consilieri, veţi avea nevoie de unele precizări pe care doar 
funcţionarul cu atribuţii de specialitate vi le poate furniza.  
 D-nul consilier, Mircea Domi susţine ora 16:00. 
 D-nul consilier, Safta Constantin este de acord cu propunerea făcută de d-nul conslier Mircea 
Domi. 
 D-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Steluţa Oana, supune la vot propunerile 
făcute pentru desfăşurarea şedinţei – penultima joi din lună, orele 16:00.  

 
Se înregistrează 9 voturi pentru, abţineri – 0, împotrivă - 8 

  
D-nul consilier Safta Constantin – comisiile Consiliului local trebuie sa fie convocate la 

iniţiativa preşedintelui de comisie fie personal, fie prin intermediul secretarului comisiei. 
 
IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Căpăţână Steluţa Oana, 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 ordinare a 
Consiliului Local Drăgăneşti-Olt.   
             
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 

                              Consilier local                                                         Secretar 
                Căpăţână Steluţa Oana                                       Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
 


