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PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 31.01.2013  

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

convocare nr. 33 / 28.01.2013 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 Hernest Sebastian, declarând deschisă şedinţa de consiliu, 

face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 14 consilieri locali în funcţie, absenţi Safta 
Constantin, Ghita Sorin Ionel si Capatana Oana. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Pantelie Rotaru, d-na Stoenică 
Eugenia - Sef serviciu buget, d-nul Preoteasa Ionel - Sef serviciu urbanism si d-nul Jidovu Laurenţiu, 
secretar al localităţii, care este asistat în notarea discuţiilor de şedinţă de d-nul Jianu Marius, inspector 
de specialitate – Compartiment Relaţii Publice din cadrul Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt. 

 
II. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Hernest Sebastian, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează :  
 

1. Proiect de hotărâre referitor la: „încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului 
administrativ al oraşului Drăgăneşti-Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 2 / 24.01.2013 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

 
 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Hernest Sebastian supune la vot ordinea de zi propusa, 
înregistrându-se unanimitate de voturi. 

 
  
III. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. „Încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al oraşului Drăgăneşti-Olt”. 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Hernest Sebastian acorda cuvântul d-lui Primar pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre. 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Acest proiect de hotărâre a mai fost discutat şi în şedinţa trecută 

a consiliului local. Am revenit cu acest proiect de hotărâre şi cred că putem să ne punem de acord ca 
încadrarea în zone de fiscalitate să se facă aşa cum trebuie.” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu, menţionează că proiectul de hotărâre a primit avize favorabile 
din partea Comisei urbanism si din partea Comisiei juridice. Lipseşte avizul comisiei buget, întrucât nu a 
fost întocmit. Menţionează faptul că în şedinţele comisiilor au fost aduse amendamente la proiectul de 
hotărâre.  

In continuare prezintă amendamentele comisiei urbanism pentru a fi supuse la vot şi anume: 
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1.„Str. Morii să fie trecută in zona de fiscalitate A de la intersecţia cu str. N.Titulescu şi până la 
intersecţia cu str.Dealului şi proprietatea familiei Valman, iar restul străzii în zona de fiscalitate B.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 
unanimitate de voturi pentru. 

 
2. „Str.N.Titulescu să fie încadrată în zona de fiscalitate A de la intersecţia cu str.Podgoria şi 

str.Dumbrava până la intersecţia cu str.Parcului şi str.Elena Dendea.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 

unanimitate de voturi pentru. 
 
3. „Str.N.Titulescu pe sensul de mers spre Dăneasa să fie încadrata în zona de fiscalitate B de la 

intersecţia cu str.Parcului şi str.Elena Dendea până la intersecţia cu str.Bujorului si pe sensul de mers 
spre Comani de la intersecţia cu str.Podgoria şi str.Dumbrava până la intrare in Comani. (formă a 
amendamentului propusă de Comisia Urbanism)” 

D-nul Ene Tiberiu – „Propun ca str.N.Titulescu pe sensul de mers spre Dăneasa să fie încadrata 
în zona de fiscalitate B de la intersecţia cu str.Parcului şi str.Elena Dendea până la podul C.F.R. 
(intersecţia cu str.Grânari).” 

D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Confirm faptul că amendamentul propus de Comisia juridica a 
fost ca str.N.Titulescu pe sensul de mers spre Daneasa să fie încadrată în zona de fiscalitate B de la 
intersecţia cu str.Parcului şi str.Elena Dendea până la podul C.F.R. (intersecţia cu str.Grânari).” 

D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul comisiei juridice 
înregistrându-se unanimitate de voturi pentru. 

 
4. „Str.Pieţii să fie încadrată în zona de fiscalitate B de la intersecţia cu str.N.Titulescu până la 

intersecţia cu str.Elena Dendea, iar restul străzii în zona C. ” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 13 

voturi pentru, iar d-nul consilier Hernest Sebastian nu poate vota fiind în conflict de interese. 
 
5. „Străzile din zona Zootehniei –Drăgăneşti-Olt de la nr.29 la nr.36 (Cireşului, Gutuiului, Mărului, 

Caisului, Părului, Prunului, Vişinului, Zootehniei) să fie trecute în zona de fiscalitate D.” 
D-nul Mircea Domi – „Nu sunt de acord cu acest amendament deoarece aceste străzi sunt foarte 

aproape de centrul oraşului.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 13 

voturi pentru şi 1 vot împotriva (Mircea Domi). 
 
6. „Str.Sălişte de la intersecţia cu str.N.Titulescu şi până la intersecţia cu str.Eternităţii să fie 

trecuta în zona de fiscalitate B şi de la intersecţia cu str.Eternităţii şi până la capăt în zona de fiscalitate 
C.” 

D-nul Mircea Domi – „Avem în zona de fiscalitate D doar 13 străzi. Cred că trebuia să avem cel 
puţin 30 de străzi.” 

D-nul Stoenică Alexandru – „Propun ca str.Sălişte de la intersecţia cu str.Eternităţii şi până la 
capăt să fie încadrată în zona de fiscalitate D.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul aşa cum a fost 
rectificat înregistrându-se 13 voturi pentru şi 1 abţinere (Mircea Domi). 

 
7. „Str.Comănencelor (segment Drăgăneşti-Olt) de la intersecţia cu str.N.Titulescu şi până la 

calea ferată să fie încadrata în zona de fiscalitate B, iar de la calea ferata şi până la intrarea în Comani 
să fie încadrată în zona de fiscalitate C.” 

D-nul Mircea Domi – „Pe str.Comănencelor sunt prinse 3 familii. Ce facem îi trecem in zona de 
fiscalitate B?” 

D-nul Stoenica Alexandru – „Să încadrăm toată strada în zona de fiscalitate C.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul comisiei 

înregistrându-se 7 voturi pentru şi 6 voturi împotriva, d-nul viceprimar nu votează fiind în conflict de 
interese. 
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D-nul secretar Jidovu Laurentiu prezintă amendamentele comisiei juridice pentru a fi supuse la 

vot si anume: 
 
8. „Str.Elena Dendea să fie încadrată în zona de fiscalitate B de la intersecţia cu str.N.Titulescu 

şi până la intersecţia cu str.Gen.Aldea Aurel, iar restul străzii să fie încadrat în zona de fiscalitate C.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 13 

voturi pentru şi 1 împotrivă (Mircea Domi). 
 
9. „Str.Rozelor să fie încadrată în zona de fiscalitate C de la intersecţia cu str.N.Titulescu şi până 

la proprietatea familiei Bănciulea, iar restul străzii să fie încadrat în zona de fiscalitate D.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 13 

voturi pentru, d-nul consilier Ene Tiberiu nu votează fiind în conflict de interese. 
 
10. „Str.Bujorului să fie încadrata în zona de fiscalitate C de la intersecţia cu str.N.Titulescu şi 

până la proprietatea familiei Mândroc, iar restul străzii să fie încadrat în zona de fiscalitate D.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 14 

voturi pentru. 
 
11. „Str.Mioarelor să fie încadrata în zona de fiscalitate C de la intersecţia cu str.Viilor şi până la 

intersecţia cu str.Rozelor, iar restul străzii să fie încadrat în zona de fiscalitate D.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 14 

voturi pentru. 
 
12. D-nul Stoenică Alexandru – „Propun ca str.Păltiniş care se afla în zona de fiscalitate A să fie 

împărţită în două zone şi anume: până la intersecţia cu str.Foisor să fie încadrata în zona de fiscalitate 
A, iar de la intersecţia cu str.Foişor şi până la intersecţia cu str.Oltului să fie încadrată în zona de 
fiscalitate B.” 

D-nul secretar Jidovu Laurenţiu – „Domnule inginer, ce diferenţe de utilităţi există pe aceste 
segmente?” 

D-nul ing.Preoteasa Ionel – „De la intersecţia cu str.Foişor şi până la intersecţia cu str.Oltului nu 
exista reţea de canalizare.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul înregistrându-se 13 
voturi pentru  si 1 împotriva (Mircea Domi). 

 
13. D-na Dobre Violeta – „Vreau să ştiu care este diferenţa între o strada care are trei utilităţi în 

plus faţă de alta? Strada Parcului faţă de strada Podgoria. Cum facem diferenţierea între străzi?” 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Aceste discuţii trebuiau purtate la şedinţele comisiilor. Îl 

invităm să răspundă pe d-nul ing.Preoteasa.” 
D-nul ing.Preoteasa Ionel – „Dumneavoastră stabiliţi domnilor consilieri, nu eu. Dumneavoastră 

hotărâţi.” 
D-na Dobre Violeta – „Propun să încadrăm str.Podgoria în zona de fiscalitate C, mai puţin familia 

Dobre.” 
D-nul Mircea Domi – „D-na Dobre are dreptate. Totul se tratează cu subiectivism. Nu este corect. 

Trebuie să încadram str. Podgoria în zona de fiscalitate C.” 
D-nul viceprimar Tudorică Marian – „Ce diferenţă exista între str.Comănencelor şi str.Podgoria?” 
D-na Dobre Violeta – „Pe str.Comănencelor este reţea de apă.” 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Amendamentul dvs. este ca toată str.Podgoria să fie încadrata 

în zona de fiscalitate C, mai puţin proprietatea dvs.?” 
D-na Dobre Violeta – „Da” 
D-nul consilier Stoenică Alexandru – „Propun să încadrăm toata str.Podgoria în zona de 

fiscalitate C, fără nicio excepţie.” 
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D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul rectificat (întreaga 
stradă) înregistrându-se 10 voturi pentru şi 3 abtineri, nu are drept de a vota d-na consilier Dobre 
Violeta.  

 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu - „Există amendamente pentru Comani?” 
D-na Dobre Violeta – „Ar fi o problema cu str.Bisericii, cred ca asa se numeste dar nu sunt 

sigură.” 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Despre ce stradă este vorba, domnule inginer?” 
D-nul ing.Preoteasa Ionel – „Cred că despre str.Izv.Siiului.” 
D-na Dobre Violeta – „Nu, despre str.Bisericii este vorba. Nu cred că este încadrată corect. În 

Comani nu este apa nici acum.” 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „În momentul de faţă, reţeaua de apa nu este conectata cu oraşul 

deoarece este lipsă o porţiune din conductă. Am discutat aceasta problema şi mi s-a promis că lucrările 
vor începe imediat ce vremea permite acest lucru. Cetăţenii din Comani vor fi şi ei alimentaţi cu apa.” 

D-na Dobre Violeta – „Dacă vor fi alimentaţi cu apă, lăsăm încadrarea în zona de fiscalitate aşa 
cum a fost propusă.” 

D-nul Primar Pantelie Rotaru – „În afara de conducta lipsa mai trebuiesc făcute racordurile 
cetăţenilor la reţea, dar asta este treaba lor.” 

D-nul Mircea Domi – „Avem în zona de fiscalitate D mai multe străzi în Drăgăneşti decât în 
Comani.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Da, asta pentru că sunt mai bune străzile in Comani.” 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Haideţi să discutăm pentru fiecare stradă în parte.” 
D-nul Mircea Domi – „Eu am treaba cu zona D din Drăgăneşti.” 
 
14. D-nul Ene Tiberiu – „Str.Speranţei ar trebui să fie încadrată în zona de fiscalitate D.” 
D-nul viceprimar Tudorică Marian – „Cred că de fapt este vorba despre str. Viitorului.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot amendamentul rectificat (str. 

Viitorului) înregistrându-se 9 voturi pentru,  4 voturi împotriva şi 1 abţinere. 
 
D-nul Ene Tiberiu – „Vreau ca începând cu acest an să ne fie pusă la dispoziţie o situaţie a 

străzilor foarte bine pusă la punct. Nu cum s-a întâmplat acum. Să nu mai avem probleme. Cetăţeanul 
trebuie să plătească normal.” 

 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot proiectul de hotărâre înregistrându-

se unanimitate. 
 
 
2. „Modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 2 / 24.01.2013 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2013”. 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Hernest Sebastian acordă cuvântul d-lui Primar pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre. 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Aşa cum am discutat şi în şedinţa trecută am vrut ca taxele şi 

impozitele locale să rămână la nivelul celor din anul 2012. A apărut Ordonanţa Guvernului care obligă 
primăriile care au arierate, sa indexeze taxele si impozitele locale.” 

D-na Stoenica Eugenia – „Majorarea s-a aplicat la nivelul minim prevăzut de H.G. nr.1309/2012.” 
D-nul preşedinte de şedinţa Hernest Sebastian supune la vot proiectul de hotărâre care este 

adoptat cu 12 voturi pentru si 2 abţineri (Samoilă Nicolae şi Popescu Ionuţ). 
 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Pentru a evita situaţia de ieri, cred că şedinţele de comisie 

trebuie să se desfăşoare separat, iar nu în acelaşi timp. Fiecare vine cu ideile lui în şedinţa comisiei şi 
nu se mai creează discuţii interminabile.” 

D-nul Popescu Ionut – „Indiferent de situaţie, trebuie să discute preşedinţii între ei şi să 
programeze şedinţele comisiilor la ore diferite.” 
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D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „În legătură cu programarea şedinţelor comisiilor există 
Regulamentul cadru de funcţionare al Consiliilor locale (O.G. nr. 35 /2002) care prevede că Preşedinţii 
de comisii convoacă cu 3 zile înainte (de şedinţa de consiliu) şedinţa comisiei.   

În acest context, domnilor preşedinţi de comisii, vă rog să convocaţi şedinţele în acest termen, iar 
programarea să o discutaţi între d-voastră de aşa natură încât între şedinţele comisiilor să existe un 
interval de minim 1 oră.  De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi din timp programările şedinţelor, 
pentru a nu mai exista suprapuneri.  ” 

 
D-nul Mircea Domi – „Domnule primar, când mai avem şedinţă şi nu puteţi rămâne, propun să 

începem şedinţa cu ultimul punct de pe ordinea de zi şi anume Întrebări, interpelări.” 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Joi am avut o problemă urgentă şi nu am putut amâna. Nu am 

nimic împotriva.” 
 
D-nul Petrică Florea – „Sunt cetăţean al oraşului şi locuiesc pe str.Pieţii. Sunt încadrat în zona B 

şi nu am nicio facilitate. Pe cine aţi întrebat când aţi încadrat străzile în zonele de fiscalitate?” 
D-nul viceprimar Tudorică Marian – „Nu putem să mergem din poartă în poartă şi să întrebăm toţi 

cetăţenii. Care este nemulţumirea d-voastră?” 
D-nul Petrica Florea – „Plătesc impozit prea mare. Pe aceasta stradă nu există asfalt, beton sau 

reţea de apă. Vă rog să-mi răspundeţi la întrebare domnilor consilieri.” 
D-nul viceprimar Tudorică Marian – „Să răspundă d-nul preşedinte de şedinţă. Trebuia să ne 

aduceţi la cunoştinţa nemulţumirea d-voastră înainte de a proceda la votarea acestui proiect de 
hotărâre.” 

D-nul Stoenică Alexandru – „Propun să încadram toată str.Pieţii în zona de fiscalitate C.” 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu – „Trebuie mai întâi să avem unanimitate de voturi pentru acest 

demers, pentru că este necesară modificarea procesul verbal al şedinţei.” 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Ce facem acum? În urmă cu 10 minute am gândit într-un fel, iar  

acum ne răzgândim. Cred că aceasta situaţie a străzilor este mai bună decât cea din 2003.” 
D-nul viceprimar Tudorică Marian – „Ce diferenţă în procente este între zonele de fiscalitate?” 
D-nul secretar Jidovu Laurenţiu – „D-na Stoenică Eugenia poate să ne răspundă, dar nu mai este 

prezentă.”  
 
IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Hernest Sebastian, 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 extraordinare a 
Consiliului Local Drăgăneşti-Olt.   
             
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 

                              Consilier local                                                         Secretar 
                  Hernest Sebastian                                             Jr. Jidovu Laurenţiu            


