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PROCES – VERBAL MODIFICAT 
al şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 18.02.2013  

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

convocare nr. 355 / 14.02.2013 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 Mircea Domi, declarând deschisă şedinţa de consiliu, face 

prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 14 consilieri locali în funcţie, absenţi d-nii Hernest 
Sebastian, Nădescu Viorel şi Căpăţână Oana. 

D-nul Primar şi-a anunţat în prealabil lipsa, fiind plecat la o şedinţă la Bucureşti.  
Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă, d-na Stoenică Eugenia - Şef 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 Mircea Domi, dă citire ordinii de zi după cum urmează :  
1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 

1.401.422 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri 
pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte 
normative”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General 

al oraşului Drăgăneşti-Olt”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mircea Domi supune la vot ordinea de zi propusă, 
înregistrându-se unanimitate de voturi. 

  
III. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
1. „Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 1.401.422 lei, in conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative”. 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Mircea Domi, acordă cuvântul preşedinţilor de comisii în care a 
fost dezbătut proiectul de hotărâre. 

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

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

D-nul preşedinte de şedinţa, Mircea Domi – „O invit pe d-na Stoenică Eugenia să ne spună câteva 
cuvinte în legătura cu proiectul de hotărâre.” 

D-na Stoenică Eugenia – „Pentru a ne achita de obligaţiile restante - arierate, Guvernul ne acordă 
posibilitatea de a ne împrumuta la Trezoreria statului, cu o dobandă de 5,25 % pe an.  Este practic un ajutor 
din partea Guvernului.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Cine sunt beneficiarii arieratelor?” 
D-na Stoenică Eugenia – „Pentru asfaltarea drumurilor este societatea Domarcons şi alte societăţi 

către care înregistrăm restanţe de valori mai mici.” 
D-nul Ene Tiberiu – „Care drumuri au fost asfaltate?” 
D-na Stoenică Eugenia – „Strada N.Titulescu.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „Această societate ne-a păsuit destul de mult. Au asfaltat strada N. Titulescu în 

zona din centrul oraşului.” 
D-nul Stoenică Alexandru – „Ştiu că această societate semnase să refacă zona din centrul oraşului.” 



 2

D-nul Ghiţă Sorin – „Nu am mai avut bani pentru aceasta lucrare de care d-voastră aminitiţi. A fost 
vorba despre o sumă destul de mare. Au făcut totuşi o eşalonare care a durat destul de mult. ” 

 
D-nul preşedinte de şedinţa Mircea Domi supune la vot proiectul de hotărâre înregistrându-se 14 

voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă. 
 
2. „Aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Drăgăneşti-Olt”. 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Mircea Domi – „ Îl invit pe d-nul ing. Preoteasa Ionel, arhitectul 

oraşului să ne spună câteva cuvinte în legătură cu proiectul de hotărâre.” 
D-nul ing.Preoteasa Ionel – „Fiecare unitate administrativă din ţară are obligativitatea să elaboreze 

din 10 în 10 ani Planul Urbanistic General împreuna cu componentele sale, inclusiv Regulamentul local de 
urbanism, în vederea emiterii în mod valabil a autorizaţiilor de construire şi a celorlalte certificate 
administrative. În urma contractului încheiat de instituţia noastră cu Societatea „Olt Proiect” în anul 1994 ce 
viza elaborarea PUG-ului oraşului Drăgăneşti-Olt, aceştia au elaborat aproximativ 20 % din documentaţie, 
care însă nu ne-a fost predată nici până în prezent. Am lucrat până acum pe documentele actualizate la 
nivelul instituţiei noastre. În prezent, Guvernul ne permite să mergem în continuare timp de 3 ani pe 
documentele existente, cu obligativitatea ca până la sfârşitul acestui termen să avem întocmit o nouă 
documentaţie de P.U.G..” 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Mircea Domi, acordă cuvântul preşedinţilor de comisii în care a 
fost dezbătut proiectul de hotărâre. 

D-nul Ciubuc Dumitru, secretar al Comisiei de Urbanism – „Comisia urbanism a acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Radu Alexandru, preşedintele Comisiei Juridice – „Şi Comisia juridică a acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

 
D-nul Samoilă Nicolae – „Firma care excavează piatră de la noi are autorizaţie în acest sens?” 
D-nul viceprimar Tudorică Marian – „D-nul Primar le-a dat voie să pietruiască străzile Foişor şi 

Gorniştilor .” 
D-nul Samoilă Nicolae – „La blocul A.N.L. s-a spart o ţeavă şi încă nu s-a reparat.” 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, Mircea Domi – „Vă rog să vorbiţi pe marginea proiectului de hotărâre şi 

nu despre altceva.” 
D-nul Ghiţă Sorin – „În timpul mandatului meu s-a aprobat de către consiliu local o sumă de bani 

pentru realizarea Planului Urbanistic General. S-au făcut proceduri de licitaţie în trei rânduri, iar firmele care 
s-au înscris, au renunţat în momentul în care au văzut despre ce sumă este vorba, întrucât era prea mică.” 

D-nul preşedinte de şedinţa, Mircea Domi – „Cam cât ar costa elaborarea Planul Urbanistic General 
al oraşului Drăgăneşti-Olt. Mai mult de 2 miliarde lei vechi?” 

D-nul ing.Preoteasa Ionel – „În jur de 4 miliarde lei vechi. Până în momentul de faţă, în ciuda lipsei 
unui PUG integral, împreună cu ceilalţi colegi de la Compartimentul cadastru am actualizat planurile vechi.” 

D-nul Safta Constantin – „Acest Plan Urbanistic General va trebui făcut, pentru că în momentul de 
faţă Uniunea Europeană nu o să mai permită efectuarea de lucrări fără această documentaţie esenţială. 
Cred că d-nul Primar se va strădui ca până anul viitor să avem Planul Urbanistic General al oraşului, 
deoarece acesta este foarte necesar.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Mircea Domi supune la vot proiectul de hotărâre înregistrându-se 14 
voturi pentru,  0 abţineri şi 0 împotrivă . 

 
IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mircea Domi, 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 

                       Mircea Domi                                                Jr. Jidovu Laurenţiu            


