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PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 25.10.2012  

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

convocare nr.1095/19.10.2012 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 Dumitrescu Maria Magdalena, declarând deschisă 

şedinţa de consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 15 consilieri locali 
în funcţie, absenţi:  d-nul Ene Sergiu Costinel şi d-na Capatana Oana. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar, Rotaru Pantelie, 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-nul Jianu Marius, inspector – Compartiment Relatii 
Publice din cadrul Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt. De asemenea, este prezent domnul Manea Anghel, 
din partea SC C.A. Olt S.A. – director punct lucru Drăgăneşti-Olt. 

 
II. PROCESELE VERBALE AL ŞEDINŢELOR ANTERIOARE DE CONSILIU LOCAL  
 
A. In continuare d-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, pune în 

discutie procesul verbal al şedintei ordinare a Consiliului Local Draganesti-Olt, desfăşurată la data 
de 27.09.2012. 

D-nul consilier Ghiţă Sorin Ionel îşi exprimă nemulţumirea cu privire la faptul că unele din 
opiniile sale exprimate nu au fost redate în întregime, ci doar trunchiat, în conţinutul redactat al 
procesului verbal de şedinţă. Se fac câteva exemplificări în acest sens. 

D-nul secretar Jidovu menţionează că întrucât s-au manifestat în mod repetat nemulţumiri în 
ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal de şedinţă, ar trebui ca şedinţele consiliului local sa fie 
înregistrate şi cu această ocazie să fie realizată stenograma celor discutate.     

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, supune la vot procesul 
verbal al şedinţei din data de 27.09.2012, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
B. D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, pune în discuţie 

procesul verbal al şedinţei de Consiliu local extraordinare din data de 08.10.2012. Neînscriindu-se 
nimeni la cuvânt se supune la vot procesul verbal, care este aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri 
(d-nul Mircea Domi şi d-nul Ghiţă Sorin Ionel). 

 
III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, 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 
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2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al 
anului 2012”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 

ai obiectivului de investitie – Centrala termica – Liceul Tudor Vladimirescu, Draganesti-Olt, 
jud.Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
4. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 

ai obiectivului de investitie – Amenajare grup sanitar clasa 0 – Lic.Tudor Vladimirescu, 
Draganesti-Olt, jud.Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
5. Proiect de hotărâre referitor la: „vanzarea, in conditiile legii, a suprafetei de teren de 

48,80 mp, domeniu privat, situata in intravilanul orasului Draganesti-Olt, in str.N.Titulescu 
(fosta Statie auto)”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
6. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnare membru titular si membru supleant in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO - Slatina”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

7. Proiect de hotărâre referitor la: „reanalizarea H.C.L. Draganesti-Olt nr.30/27.09.2012 si 
desemnarea unui consilier local in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Comani”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
8. Intrebari, interpelari.. 
  
D-nul secretar menţionează că d-nul Primar şi-a exprimat intenţia de a suplimenta ordinea de 

zi, cu un nou proiect de hotărâre, care a fost discutat şi avizat şi în comisiile de specialitate:    
Proiect de hotărâre referitor la: „atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren 

intravilan de 230 mp, situata in Draganesti-Olt, str.Caritatii, nr.22, catre Serviciul Judetean de 
Ambulanta Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
Domnul Primar îşi exprimă intenţia de a retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotarare 

nr.3. referitor la: „aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 
investitie – Centrala termica – Lic.Tudor Vladimirescu, Draganesti-Olt, jud.Olt”., întrucât din 
discuţiile purtate personal cu reprezentanţi ai Ministerului de resort a reieşit că urmează să fie 
aprobată finanţarea pentru proiectul ce vizează reabilitarea generală a Liceului Tudor Vladimirescu, 
care include şi centrala termică din deviz. 

„Astazi sau maine se publică în SEAP licitatia pentru reabilitarea Liceului Tudor Vladimirescu 
– Drăgăneşti-Olt”. 

 
Se supune la vot ordinea de zi cu modificările survenite, înregistrându-se unanimitate de 

voturi. 
  
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. „Aprobarea rectificării bugetului local al Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt 

pe anul 2012”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

comisiei Buget, finanţe, contabilitate din cadrul Consiliului local. 
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
2. „Aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2012”.  
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D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 
comisiei Buget, finanţe, contabilitate din cadrul Consiliului local. 

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

 
3. „Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie – 

Amenajare grup sanitar clasa 0 – Liceul Tudor Vladimirescu, Draganesti-Olt, jud.Olt”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
4. „Vânzarea, în condiţiile legii, a suprafeţei de teren de 48,80 mp, domeniu privat, 

situata in intravilanul oraşului Drăgăneşti-Olt, în str.N.Titulescu (fosta Staţie auto)”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

comisiilor de specialitate: Juridică, disciplină, ordine publică şi Amenajarea teritoriului - urbanism şi 
aviz nefavorabil din partea comisiei Buget, finanţe, contabilitate. 

D-nul Popescu Ionuţ, preşedinte al Comisiei Buget – În cadrul şedinţei de comisie s-au cerut 
lămuriri suplimentare cu privire la preţul pe mp, dar in sedinţa de consiliu eu personal voi vota 
pentru proiectul de hotărâre la preţul stabilit iniţial. 

D-nul Radu Alexandru – „Eu unul propun modificarea preţului de vânzare la valoarea de 20 
euro/mp.” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu – „ Preţul de vânzare al terenului nu se poate modifica prin 
simpla manifestare de voinţă a Consiliului local. Daca nu sunteţi de acord cu preţul propus de 
evaluator, puteţi aproba vânzarea terenului de principiu şi ulterior, într-o altă şedinţă să aprobaţi 
preţul propus printr-un alt raport de evaluare.” 

D-nul Stoenică Alexandru – „Acesta este un preţ al evaluatorului. Noi stabilim preţul. Vreau 
să modificăm preţul stabilit de către evaluator şi să trimitem hotărârea la Prefectură să vedem dacă 
este respinsă ca nelegală.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „La şedinţa comisiei buget au fost prezenţi toţi membrii şi am purtat 
discuţii referitoare la preţul stabilit de către evaluator. Putem să fim de acord cu vânzarea terenului 
în aceasta şedinţă şi aprobăm preţul într-o altă şedinţă în urma unui alt raport de evaluare.” 

D-nul Mircea Domi – „Locaţia aceasta a fost cu probleme ani de zile. A venit vremea să 
rezolvăm această problemă şi ne lovim acum de preţul stabilit de evaluator. Preţul de 8 euro/mp mi 
se pare unul corect. Susţin proiectul în forma lui iniţială.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Nu este o răutate din partea mea sau a celorlalţi consilieri faptul că 
dorim ca preţul să fie unul mai mare. Sunt totuşi de acord că trebuie să punem aceasta clădire în 
legalitate.” 

D-nul Mircea Domi – „Vă amintesc faptul că anterior d-nei Săvulescu i s-a vândut tot teren 
intravilan la un preţ mic.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Nu eu personal am vândut acel teren d-nei Săvulescu, ci Consiliul local 
al oraşului Drăgăneşti-Olt a hotărât aceasta.” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu – „Supunem la vot amendamentul (propunerea) d-lui Radu 
Alexandru de vânzare de principiu fără a se stabili acum preţul vânzării,  iar ulterior se va întocmi un 
alt raport de evaluare.” 

D-nul Safta Constantin – „Consiliul local chiar nu are nicio atribuţie în ceea ce priveşte 
stabilirea preţului? Trebuie să ne însuşim obligatoriu preţul evaluatorului?” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu – „În momentul în cadrul hotărârii se vorbeşte de „a însuşi 
raportul de evaluare”  aceasta înseamnă ca d-voastră, în calitate de Consiliu local, sunteţi de acord 
cu evaluarea şi cu preţul stabilit în cadrul ei.” 
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D-nul Stoenică Alexandru – „Eu consider totuşi că noi putem să stabilim preţul în funcţie de 
evaluarea întocmită.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Am mai trimis la Prefectură hotărâri în care am modificat preţul stabilit 
de către evaluator şi nu au fost returnate ca nelegale.” 

D-nul Stoenică Alexandru – „Mă voi interesa personal daca este legal sau nu să modificăm 
noi preţul stabilit de evaluator. Cred că nu avem voie să-l scădem, dar îl putem majora.” 

D-nul Mircea Domi – „Eu unul nu mai înţeleg nimic. Evaluatorul deja a stabilit 8 euro/mp. Ce 
va face evaluatorul în continuare, va modifica preţul?” 

 
D-na preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul d-lui Radu Alexandru care este 

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

adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
5. „Desemnare membru titular si membru supleant în Adunarea Generala a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO - Slatina”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Amenajarea teritoriului şi urbanism şi Juridică, 
disciplină şi ordine publică şi Sănătate, învăţământ, cultură. 

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

 
6. „Reanalizarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 30 / 27.09.2012 şi desemnarea unui consilier 

local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Comani ”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Juridică, disciplină, ordine publică şi Cultură, 
învăţământ, sănătate. 

D-na Dobre Violeta – Fosta d-nă directoare de la Şcoala Comani s-a ghidat după prevederile 
Legii nr. 1 / 2011 privind educaţia naţională, care prevede un număr de doi consilieri locali în 
Consiliu de administraţie al unităţii de învăţământ. Această prevedere din  Legea nr. 1 / 2011 nu se 
aplică însă pentru că nici până la acest moment nu s-au adoptat normele metodologice de aplicare. 
În concluzie, în componenţa Consiliului de administraţie trebuie să intre un singur consilier local, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr.4925 / 2005.  

D-nul Popescu Ionuţ – „În şedinţa comisiei de Cultură am propus ca d-nul Ciubuc Dumitru să 
facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Comani.” 

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea comisiei care este adoptata cu 
unanimitate de voturi. 

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

 
7. „Atribuirea în folosinţă gratuită a suprafetei de teren intravilan de 230 mp, situata in 

Draganesti-Olt, str.Caritatii, nr.22, catre Serviciul Judetean de Ambulanta Olt”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Juridică, ordine publică, Buget, finanţe şi 
Sănătate, cultură, învăţământ . 

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

 
8. Intrebari, interpelari. 
D-nul Samoilă Nicolae – „De ce se amenajează grup sanitar doar la liceu. Clasa 0 este 

înfiinţată doar la Liceul Tudor Vladimirescu?” 
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D-na Dobre Violeta – „Pentru Şcoala Comani menţionez că nu am făcut o solicitare în acest 
sens.” 

D-nul Samoilă Nicolae – „Am discutat cu domnul director de la Liceul tehnologic (fosta 
S.A.M.) această problema şi mi-a spus că va participa şi dansul la această şedinţă. Trebuie să 
facem grupuri sanitare la toate şcolile, nu numai la liceu.” 

D-na Dobre Violeta – „La Şcoala Comani grupul sanitar nu poate funcţiona în incinta scolii. 
Trebuie făcut un proiect mai amplu pentru construirea unui grup sanitar. O să înaintăm un referat în 
acest sens.” 

 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Îl întreb pe d-nul viceprimar dacă ştie ce lucrări se fac pe islazul de 

la Comani, pentru că pe o porţiune acesta a fost discuit, iar tractoriştii au afirmat ca d-nul viceprimar 
i-a trimis.” 

D-nul viceprimar – „Nu este adevărat acest lucru. Suntem obligaţi să curăţăm islazul din zona 
parcului, acolo unde cetăţenii au depus gunoaie. Poate domnul primar cunoaşte mai multe aspecte 
privitor la cele semnalate de dumneavoastră. ” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „S-a discuit în zona fostului poligon.” 
D-nul Mircea Domi – „Vreau să ştiu dacă primăria are vreun avantaj în urma excavării de 

piatră ?” 
D-nul Nădescu Viorel – „Aceasta piatră nu se excavează de pe raza oraşului nostru.” 
D-nul Stoenică Alexandru – „Au venit la mine cei de la Hidro Olt şi mi-au spus că vor să 

excaveze piatră de pe islaz cu acordul Primăriei Drăgăneşti-Olt. Pentru aceasta sunt dispuşi să 
pietruiască şi să asfalteze străzile.” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu aduce la cunoştinţă faptul că regimul juridic al islazului este 
unul restrictiv, iar ca islazul să se transforme in carieră exploatabilă de piatră sunt mai mulţi paşi de 
făcut, inclusiv scoaterea din circuitul agricol, cu toate aprobările impuse de normele legale în 
vigoare. 

D-nul viceprimar – Invită pe domnii consilieri să iniţieze un proiect de hotărâre în acest sens, 
iar piatra va fi folosită pentru pietruirea străzilor din oraş. 

 
D-nul Ghiţă Sorin – Referitor la problema reţelei de apă şi canalizare din oraşul Drăgăneşti-

Olt „d-nul Manea este o persoană care îşi dă interesul, dar nu are putere. În toată Compania de Apă 
- Slatina o singură persoană tratează problemele cu seriozitate şi aceasta este d-nul Bircea. Cei de 
la S.C. HILL nu vor să comunice cu noi. Sunt probleme pe str. Parcului acolo unde s-a spart 
canalizarea, iar Tehnologica nu a făcut nimic în acest sens. Nu s-au finalizat toate lucrările până în 
acest moment. În contract era prevăzut ca toţi abonaţii vechi să fie deja racordaţi la noua reţea. 
Sunt foarte multe probleme create de S.C. Tehnologica Radion .” 

D-nul Căpăţână Marian, candidat Senatul României din partea A.R.D. – „Vreau să vă spun 
că începând cu 1 ianuarie 2013 Tehnologica va intra în insolvenţă, iar situaţia va fi tragică. Am 
propus prin cei doi consilieri locali de la PDL să se înfiinţeze o comisie a Consiliului local care să 
supravegheze lucrările. Ce se întâmpla în Drăgăneşti este bătaie de joc. Avem o lucrare mare 
începută şi neterminată.” 

D-na Dumitrescu Maria Magdalena îl întreabă pe d-nul Manea de ce la blocul ANL curge apă 
murdară la robinet. 

D-nul Manea răspunde că una dintre cauzele turbidităţii apei este dată şi de lucrările care se 
efectuează în oraş la reţeaua de apă. 

D-nul Ghiţă Sorin – „Cheia rezolvării problemelor se află la Consiliul Judeţean Olt şi la S.C. 
HILL. Consiliul Judeţean Olt este acţionar majoritar la C.A. OLT . Noi suntem beneficiarii indirecţi ai 
acestui proiect. În alte localităţi s-au reziliat contractele cu Tehnologica. Principala entitate care 
trebuie să ia măsuri ( S.C. HILL) refuză să comunice cu noi.” 

D-nul Mircea Domi – „Tehnologica a fost adusă în judeţ de către P.D.L.” 
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D-nul Ghiţă Sorin – „Licitaţia lucrărilor a fost organizată de către S.C. C.A. Olt, iar nu de către 
Primăria Drăgăneşti. Eu unul, în calitate de primar, nu le-am dat voie să spargă toate străzile în 
acelaşi timp. Una dintre probleme este că această societate nu-şi plăteşte la timp angajaţii, iar 
aceştia refuză să mai muncească.” 

D-nul Căpăţână Marian – „ Consiliul local trebuie să ia o hotărâre cât mai devreme pentru că 
de la 1 ianuarie aceasta societate SC Tehnologica Radion va intra în insolvenţă.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Hotărârea nu poate fi luată de noi, ci doar de S.C. C.A.Olt în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.” 

 
D-nul Vlădescu Leon – Menţionează că reprezintă cetăţenii cartierului Comani care sunt 

nemulţumiţi de majorarea preţului biletelor la transport de către S.C. Romtimex. Arată că preţul 
biletului s-a majorat la 3 lei doar pe distanta Comani – Drăgăneşti, însă  pentru celelalte rute nu s-a 
majorat preţul biletului. Solicită intervenţia autorităţilor locale pentru remedierea acestei situaţii. 

D-na Dobre Violeta – „Şi eu am de gând să discut cu patronul acestei societăţi despre 
majorarea biletelor deoarece mă afectează şi pe mine. Eu una nu am dreptul la decontarea biletelor 
de transport, deoarece se consideră că fac naveta în localitate. De ce s-a majorat preţul biletelor 
doar pe ruta Drăgăneşti - Comani?” 

D-nul Safta Constantin întreabă dacă şoferii microbuzelor dau bilete călătorilor. 
D-na Dumitrescu Maria Magdalena – „Dacă se solicită bilet, se dă.” 
D-nul Mircea Domi – „Comaniul face parte din oraşul Drăgăneşti. Nu înţeleg de ce biletul nu 

este tot 1,5 lei pe toată raza oraşului şi se face această diferenţiere.” 
D-nul viceprimar – „Cred că dacă discutăm cu d-nul Taifas această problemă presupun că  

se va rezolva.” 
 
D-nul Vlădescu Leon – „Domnule secretar P.U.G.-ul oraşului Drăgăneşti-Olt este definitivat?”  
D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Nu până la acest moment, sunt costuri foarte mari pentru 

elaborarea acestui PUG  .” 
D-nul Vladescu Leon – „Sunt conştient că acest P.U.G. costă foarte mult, însă nu pot fi 

demarate multe proiecte europene (în special cele pe axa prioritară mediu) deoarece acest 
document nu există. Eu sunt cenzor la o societate în Comani şi ştiu că o hotărâre a Consiliului local 
nu poate trece peste lege.  

 
D-nul Vladescu Leon - Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că săptămâna trecută, un 

concetăţean al nostru a câştigat medalia de aur la Campionatul Naţional de Box Amator.” 
D-nul Mircea Domi – „Este o onoare pentru noi ca un concetăţean a devenit campion 

naţional la box. Ar trebui şi propun ca acesta să fie recompensat cu o diplomă de onoare sau cu o 
sumă de bani.” 

 
D-nul Capatana Marian – „Prioritar pentru perioada următoare este rezolvarea problemelor 

cu S.C. Tehnologica Radion. Ei vor intra în insolvenţă. Este nevoie de persoane care să facă un 
lobby mult mai agresiv în acest sens. Tehnologica a început lucrări multe în tot oraşul nostru pentru 
a li se deconta banii europeni. Comisia de urbanism sau Consiliul local trebuie să ia legătura cu 
Consiliul judeţean, iar d-nul Primar cu Preşedintele Consiliului judeţean Olt pentru rezolvarea 
acestei probleme. Consider inoportun să vă certaţi pentru anumite probleme, cum ar fi preţul la 
vânzarea unui teren central. Ajungeţi la un consens pentru a demara proiecte care să aducă 
investitori în localitate. Veniţi fiecare dintre dumneavoastră cu propuneri, ca să le ducem la bun 
sfârşit. Vreau să găsim soluţii pentru dezvoltarea oraşului. Veniturile la bugetul local provin din 
locurile de munca create. Mai este o mare problemă a oraşului Drăgăneşti şi anume faptul că 
investitorii caută terenuri de minim 3 ha, iar la ora actuala eu unul nu am reuşit să identific decât 2 
astfel de terenuri in localitate. Se taie astfel ultima şansă pentru investiţii. Eu vreau să mă implic mai 
mult.  
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D-nul Căpăţână Marian: În ceea ce mă priveşte, am acceptat sa cedez colegiul 6, în 

favoarea d-nei Mirea Siminica şi să candidez pentru funcţia de senator la colegiul 3, cu condiţia ca 
în primul an să fie create 300 de locuri de muncă.” 

D-nul Mircea Domi – Se observă că vă lansaţi candidatura pentru Senat, deoarece v-aţi 
îmbunătăţit limbajul. 

D-nul Căpăţână Marian – „Daca nu avem capacitatea să ajungem la un consens politic, nu 
avem nicio şansă.” 

D-nul Safta Constantin – „Domnule Căpăţână, de ce nu asfaltaţi 2 trotuare în oraş cu 
jumătate din suma pe care o veţi folosi în campania electorală ?” 

D-nul Căpăţână Marian – „Am propus să asfaltez str. Col Năstase Ion. Aprobaţi  dvs. 
hotărârea şi asfaltez după alegeri, dar cu condiţia ca strada să se numească Căpăţână Ion, iar 
aleea de lângă Primărie să se numească Col. Năstase Ion.” 

 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Dumitrescu Maria Magdalena, 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 
           Dumitrescu Maria Magdalena                                 Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
 


