
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 08.04.2013  

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

convocare nr. 543/ 04.04.2013 la iniţiativa domnului primar, Rotaru Pantelie şi s-a desfăşurat în sala de 
şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 15:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Nădescu Viorel, declarând deschisă şedinţa de consiliu, face 

prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 13 consilieri locali în funcţie, absenţi: Căpăţână 
Oana, Mircea Domi, Ene Tiberiu şi Dobre Violeta. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Pantelie Rotaru, d-na Stoenică 
Eugenia, director Direcţie buget, finanţe, contabilitate, ITL 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 Nădescu Viorel, dă citire ordinii de zi după cum urmează :  
1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului 

Drăgăneşti-Olt pe anul 2013”.                                                                   Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Nădescu Viorel, supune la vot ordinea de zi propusă, 

înregistrându-se unanimitate de voturi. 
  
III. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
1. „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Draganesti-Olt pe anul 2013”. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Nădescu Viorel acorda cuvântul d-nului Primar în vederea 

susţinerii proiectului de hotărâre. 
D-nul Primar – „Pentru detalii pe marginea bugetului acord cuvântul d-nei Stoenică Eugenia.” 
D-na Stoenică Eugenia – „Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 a fost făcut la nivelul 

bugetului anului 2012. S-au repartizat sume de la Consiliul Judeţean Olt şi Direcţia Finanţelor pentru plata 
salariilor, a persoanelor cu handicap, furnizori si a altor cheltuieli. Veniturile proprii sunt menţinute la nivelul 
anului 2012.  Avem pe partea de investitii, pe de o parte cofinantari la proiectele: consolidarea Liceului Tudor 
Vladimirescu, Grădiniţa nr. 1 şi Extinderea retelei de apa  - al Companiei de Apă Olt, iar pe de alta sume 
pentru PUG, proiectari si calculatoare, licente, programe. ” 

In continuare, d-nul preşedinte de şedinţă, consilier Nădescu Viorel, acorda cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

D-nul Popescu Ionuţ, preşedinte comisia Buget – „Comisia Buget a dat aviz favorabil proiectului de 
hotărâre.” 

D-nul Nădescu Viorel, preşedinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Radu Alexandru, preşedinte comisia Juridică – „Comisia Juridica a dat aviz favorabil proiectului 
de hotărâre.” 

D-nul Safta Constantin, preşedinte comisia Cultura – „Comisia Cultură-asistenţă socială a dat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre.” 

Neînscriindu-se nimeni la cuvânt, proiectul este supus la vot fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Nadescu Viorel, mulţumeşte consilierilor pentru participare şi 

considerând că s-au atins principalele probleme puse în discuţie, propune consilierilor încheierea lucrărilor 
şedinţei extraordinare. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Drăgăneşti-Olt.   
                 Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează, 

                  Consilier local, Nădescu Viorel                                    Secretar,  Jr. Jidovu Laurenţiu           


