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PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 20.12.2012  

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

convocare nr.1641/14.12.2012 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 Sorin Ionel Ghiţă, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 16 consilieri locali în funcţie, 
absent d-nul Ene Sergiu Costinel. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar, Rotaru Pantelie 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. 

 
II. PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ANTERIOARE DE CONSILIU LOCAL 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă, pune în discuţie procesul verbal al 

şedinţei din data de 29.11.2012. 
D-nul Safta Constantin – „Sunt nemulţumit de vocabularul anumitor cetăţeni prezenţi la 

şedinţă. Personal m-am simţit insultat de către d-na Dogaru Liliana. Este pentru prima dată când 
cineva îmi spune să-mi fie ruşine.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Înainte de a începe, vă rog să 
faceţi observaţii strict la procesul verbal pus în discuţie. Ulterior discutăm ordinea de zi şi vă rog să 
discutaţi strict la subiect şi numai atunci când eu vă acord cuvântul. Referitor la ceea ce a spus d-
nul consilier Safta Constantin, în cazul în care cineva se simte lezat de afirmaţiile făcute de către 
cetăţeni, vă aduc la cunoştinţă că există pârghiile legale pentru a fi traşi la răspundere pentru 
afirmaţiile făcute.” 

D-na Dobre Violeta – „Am precizat în şedinţa anterioară că str.Podgoria este foarte circulată 
datorita târgului săptămânal. Am menţionat că această strada nu a fost băgată în seamă. La punctul 
„Întrebări, interpelări” aveam foarte multe de spus. În ceea ce priveşte afirmaţia d-nului Micu : „Tu 
să taci!” nu ştiu cui s-a adresat, mie sau d-nei Dumitrescu?” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Vreau să vă spun că preşedintele 
de şedinţă conduce şedinţa. El poate acorda cuvântul cuiva sau poate întrerupe această persoană 
dacă consideră că aceasta foloseşte un limbaj neadecvat. Totul depinde de preşedintele de 
şedinţă.” 

D-nul Popescu Ionut – „Este adevărat ce spune d-nul preşedinte. Preşedintele de şedinţa 
conduce şedinţa şi poate pune la punct pe oricine.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „În şedinţa trecuta am aprobat rectificarea bugetului. Am observat că 
la proiectul de hotarare nr.1 ce viza rectificarea bugetului erau consemnate deja sumele obţinute la 
bugetul local prin vânzarea fierului vechi din centrala demolată. Nu a sesizat nimeni acest lucru.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Acum discutăm strict despre 
procesul verbal al şedinţei anterioare. Referitor la procesul verbal am şi eu câteva obiecţii de făcut 
şi anume: la pag 3 am spus „înainte de mandatul subsemnatului”, la pag.5 „Consiliul local a 
redevenit proprietar”, „ţinând cont de anumite circumstanţe are drept de preemţiune”, „Consiliul local 
proprietar de drept”, „Nu orice persoană care se judecă cu Primăria este de rea credinţă. Doar în 
acest caz, această persoană (şi anume d-nul Boruz) nu este de bună credinţă ”, la ultimul punct 
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Întrebari, interpelari am spus „de 5 luni, str.Sălciilor”, „d-nul Leanca îşi cere scuze şi pentru celelalte 
acuze făcute la adresa mea”.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă, supune la vot procesul verbal al 
şedinţei din data de 29.11.2012, cu rectificările susmenţionate, care este aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

D-nul Mircea Domi – „Nu pot să nu remarc şi să nu aduc la cunoştinţă că U.S.L. a câştigat 
alegerile. Felicit U.S.L. pentru câştigarea alegerilor.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Vă rog să discutam strict despre 
ceea ce avem de vorbit.” 

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

urmează :  
 
1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli 

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

2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea conturilor de execuţie a bugetului local al 
oraşului Drăgăneşti-Olt la nivelul lunii decembrie 2012”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „repartizarea unui număr de şapte locuinţe A.N.L. 

pentru tineri, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „stabilirea situaţiilor pentru care se pot acorda 
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure de pe raza oraşului Drăgăneşti-Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
5. Proiect de hotărâre, introdus cu caracter de urgenţă, referitor la: „constituirea, în 

favoarea S.C. Compania de Apa Olt S.A. - Slatina, a servituţii de trecere asupra suprafeţei de 
teren de 610 mp, situată în Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, nr.58A”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
6. Intrebari, interpelari. 

 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă întreabă dacă cineva doreşte 

retragerea sau introducerea vreunui alt proiect de hotărâre pe ordinea de zi. 
Se supune la vot ordinea de zi propusă, înregistrându-se unanimitate de voturi. 
  
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
1. „Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al 

oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2012”. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă acordă cuvântul d-lui primar pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre. 
D-nul primar – „Bugetul local a fost rectificat cu sumele primite de la Consiliul judeţean”. 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu, menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 

din partea Comisiei Buget, finanţe din cadrul Consiliului local. 
D-nul preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
2. „Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului local al oraşului Drăgăneşti-Olt la 

nivelul lunii decembrie 2012”. 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă acorda cuvântul d-lui primar pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre. 
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D-nul primar – „D-na Stoenică Eugenia este în măsură să dea mai multe detalii referitor la 
proiectul de hotărâre şi o invit să fie alături de noi.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Nu este nevoie. S-a discutat la 
comisii şi proiectul a primit avize favorabile.” 

Si d-nul secretar Jidovu Laurentiu, menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz 
favorabil din partea Comisiei Buget, finanţe din cadrul Consiliului local.  

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

3. „Repartizarea unui număr de şapte locuinţe A.N.L. pentru tineri, rămase vacante pe 
perioada exploatării acestora în regim de închiriere”. 

D-nul secretar Jidovu Laurentiu, menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 
din partea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
Juridică şi drepturi cetăţeneşti şi Activităţi social-culturale şi asistenţă socială. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă acordă cuvântul d-lui primar pentru 
susţinerea proiectului de hotărâre. 

D-nul primar – „Aşa cum aţi văzut la şedinţa comisiilor, existau 7 locuinţe libere în blocurile 
ANL. Cred că este un lucru foarte bun să acordăm aceste locuinţe tinerilor. Comisia a stabilit deja 
cele 7 familii care vor primi locuinţe. D-nul Enache Adrian a dat mai multe explicaţii la şedinţa 
comisiilor.” 

D-nul Mircea Domi – „Vreau să ştiu dacă cele 7 familii au renunţat singure sau le-a fost 
impus acest lucru?” 

D-nul primar – „Au renunţat singure.” 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Cine renunţă la locuinţele A.N.L. 

trebuie să-şi plătească datoriile la zi. Sunt persoane care au datorii. Din păcate vor fi reziliate 
contracte pentru ca nu se respectă obligaţiile contractuale. Aceste locuinţe nu sunt locuinţe sociale. 
Fiecare trebuie să-şi achite obligaţiile contractuale. Din câte cunosc, unul din cei 7 care vor primi 
locuinţă nu are posibilităţi materiale şi trebuie să înţeleagă faptul că nu va plăti primăria pentru el. 
Daca cineva subînchiriază contractul va fi reziliat, aşa cum s-a mai întâmplat în mandatul meu.” 

D-nul Mircea Domi – „Vreau să ştiu dacă cei care au primit locuinţe ANL până acum au 
îndeplinit condiţiile legale?” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Pot să vă spun că toate s-au dat în 
cadru legal. Doar o singură persoană care a depăşit vârsta a primit, dar cu acceptul Consiliului local 
care a votat acest lucru.” 

D-nul Mircea Domi – „Au dispărut 4 familii de pe lista? De ce?” 
D-nul Primar – Au renunţat. 
D-nul preşedinte de şedinţă: O familie a cerut teren pe Legea 15/2003 pentru a construi 

casă. 
D-na Dumitrescu Magdalena – „Eu ştiu că în afara de mine, mai era o a doua persoană care 

depăşise vârsta.” 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Acea persoana avea dosar depus 

pe numele soţiei care nu depăşise vârsta.” 
D-nul preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
4. „Stabilirea situaţiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi 

persoanelor singure de pe raza oraşului Drăgăneşti-Olt”. 
D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea  

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Juridică şi drepturi cetăţeneşti, Buget, finanţe 
şi Activităţi social-culturale şi asistenţă socială. 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „La punctul nr.10 din anexa nr.1 
sunt trecute persoane pasagere care pot primi ajutor de urgenta. S-a demonstrat în timp, că o parte 
din aceste persoane nu respectă legea şi creează probleme în localitate. La aceste persoane am o 
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reţinere în acordarea ajutorului de urgenţă, dar dacă dumneavoastră nu aveţi nimic de obiectat la 
adresa lor, atunci şi eu voi fi de acord.” 

D-nul Mircea Domi – „În proiectul de hotărâre se spunea ceva de genul că nu beneficiază de 
ajutor de urgenţă persoanele care au beneficiat în ultimii ani.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Au fost situaţii când mai multe 
persoane au solicitat ajutoare de urgenţă de mai multe ori. Să nu devină o practică acest ajutor de 
urgenţă.” 

D-nul secretar – „În proiect la alin.2 din art.1 se specifică faptul că o persoană nu poate 
solicita / primi ajutor de urgenţă decât o singură dată pe an.” 

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

5. „Constituirea, în favoarea S.C. Compania de Apa Olt S.A.-Slatina, a servituţii de 
trecere asupra suprafeţei de teren de 610 mp, situată în Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.58A”. 

D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea 
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Juridică şi drepturi cetăţeneşti şi Amenajarea 
teritoriului şi urbanism . „C.A.O. dorind să-şi întabuleze dreptul de proprietate asupra terenului în 
suprafaţă de 1102 mp şi clădirii fostei A.P.I.A., aduse de Consiliul local al oraşului Drăgăneşti-Olt ca 
aport în natură la capitalul social, s-a constatat că terenul are statut de teren înfundat. Nu există  
altă posibilitate de ajungere la calea publică (str.N.Titulescu ) decât traversarea, în speţă, a 
terenului proprietatea oraşului Drăgăneşti-Olt (în suprafaţă de 610 mp), de care se face vorbire în 
proiectul de hotărâre. Am ataşat la proiect si H.C.L. nr. 1 / 27.01.2010 referitoare la participare 
majorare capital social al S.C. Compania de Apă Olt S.A. prin aport în natură. ” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „În mandatul anterior s-a propus şi 
aprobat aceasta mărire de capital, discuţii au fost şi atunci cu privire la aceasta suprafaţă de teren.” 

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

6. Intrebări, interpelări, petiţii. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă  – „Deoarece ne aflăm în preajma 

sărbătorilor de iarnă o să mă abţin de la comentarii la acest punct.” 
 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Propun ca materialele pentru şedinţă să ne fie transmise în format 

electronic, deoarece consider că este mult mai economic. Şi acasă strângem foarte multe 
materiale.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Domnul primar împreună cu 
domnul secretar să se ocupe de această problemă, dar trebuie să respectam legea şi să primim 
materiale sub semnătură.” 

D-na Dobre Violeta – „Sunt de acord cu propunerea d-nului Ciubuc. Este o cheltuială prea 
mare.” 

D-nul Mircea Domi – „Această propunere nu mi se pare normala. Nu se poate aşa ceva.” 
D-nul secretar – „Legea 215/2001 prevede că doar convocatorul se transmite în format scris , 

restul materialelor se pot transmite, fie scris, fie electronic, însă d-voastră trebuie să decideţi şi să 
existe o largă majoritate în acest sens. Ce vă pot spune este că şi la Consiliul judeţean s-au 
susţinut asemenea propuneri, însă chiar şi în prezent materialele se transmit în format hârtie.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Domnul secretar, în momentul când apar anumite acte normative care 
ne interesează în M.O. vreau să ne faceţi şi nouă copii de pe acestea.” 

D-nul secretar – „Daca am face asta, ar fi un volum foarte mare de muncă, inclusiv de 
multiplicare. In momentul de faţă nu mai suntem abonaţi la Monitorul Oficial în forma scrisă, ci doar 
la programul de legislaţie electronic, care se actualizează periodic.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Puteţi consulta aceste acte la 
sediul Primăriei şi cred că se pot găsi soluţii în situaţia în care sunteţi interesat de anumite aspecte.” 
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D-nul Ciubuc Dumitru – „Am constatat că săptămâna trecută D.G.C.L. nu a acţionat şi în 

cartierul Comani pentru dezăpezire. Aş vrea ca d-nul secretar să-l invite în scris pe conducătorul 
acestei unităţi la şedinţa viitoare pentru a da explicaţii în acest sens.” 

 
D-na Dobre Violeta – „Am o nemulţumire. În primul rând îmi cer scuze faţă de consilierii 

P.D.L.. D-na Başcă a spus în şedinţa trecută că a întâlnit în Comani 60 de familii necăjite. D-nul 
Căpăţână Marian a venit în campanie cu cărţi şi a spus „hai să dăm cărţi şi la fraierii ăştia!”. Tot 
dânsul s-a folosit de imaginea şcolii noastre în campanie. Acei copii erau elevi ai Şcolii Comani care 
veniseră să depună coroane de Ziua Naţională a României.” 

D-na Capatana Oana – „Nu cred că a folosit o asemenea expresie. Cred că ar trebui să luaţi 
legătura cu dânsul pentru a lămuri acest aspect.” 

D-na Dobre Violeta – „Nu iau legătura cu dânsul. În momentul când împărţea cărţi, mi-a spus 
să iau şi eu o carte dacă mai ştiu să citesc. Pe „fraierii aia” i-a pus într-o revistă pentru că erau 
îmbrăcaţi în costume naţionale.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „D-na consilier, aţi spus acelaşi 
lucru de mai multe ori şi s-a reţinut. Sunt încă persoane care uită că s-a terminat campania 
electorală şi încă fac acuze. Uită că au anumite responsabilităţi. Eu am fost atacat de nenumărate 
ori de anumite persoane, două din aceste persoane se află aici în sala. Le spun acum să nu mă mai 
atace pe la spate. Să-mi spună în faţă ce au de spus, dacă au curaj. Să trecem acum peste aceste 
subiecte pentru ca suntem în preajma sărbătorilor.” 

D-nul Mircea Domi – „O contrazic pe d-na Dobre. Ceea ce aţi afirmat mai devreme, aţi 
afirmat că aşa aţi simţit sau că aţi fost pusă să faceţi asta. Dacă ţineţi aşa mult la copii haideţi să 
facem o grădiniţă şi pentru copiii de pe strada Comanencelor.” 

D-nul Ciubuc Dumitru: Când spuneam că nu s-a făcut dezăpezirea în Comani, la strada 
Comănencelor mă refeream, pentru că eu personal am văzut cum cădeau copii pe gheaţă când 
mergeau la grădiniţă şi şcoală.    

D-nul Safta Constantin – „Haideţi să încheiem cu o glumă. Îi mulţumesc d-nului Mircea Domi 
pentru felicitările la adresa U.S.L.-ului şi îi garantez că şi peste 4 ani tot U.S.L. va câştiga alegerile.” 

D-nul preşedinte de şedinţă: Îi transmit d-nului profesor Safta că nimeni nu poate garanta 
acest lucru.  

D-nul Mircea Domi – „Se anunţă o iarnă grea. Atunci când ninge sau este polei să se dea cu 
nisip şi pe trotuare.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „D.G.C.L. este în subordinea 
Primăriei. Trebuie să aibă materialele necesare pentru dezăpezire. Să nu-l acuzăm acum pe d-nul 
Cojocaru. Când am fost primar, am apelat şi la alte utilaje pentru dezăpezire în condiţii de viscol 
când utilajele DGCL nu făceau faţă.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Am discutat personal cu d-nul Cojocaru problema dezăpezirii în 
Comani şi mi-a spus să-mi văd de treabă.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Sorin Ionel Ghiţă – „Ar fi trebuit să îl felicităm pe d-nul 
Mircea Domi pentru curajul de a candida la alegerile parlamentare.”  

 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Sorin Ionel Ghiţă, 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 
                   Jr. Sorin Ionel Ghiţă                                              Jr. Jidovu Laurenţiu            


