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PROCES – VERBAL MODIFICAT 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 24.01.2013  

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

convocare nr.25/18.01.2013 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 15 consilieri locali în funcţie, 
absenţi d-nii: Tudorică Marian şi Mircea Domi. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Pantelie Rotaru ( care îşi cere 
scuze că nu poate participa în continuare la lucrările şedinţei fiind nevoit să plece din localitate şi 
părăseşte sala) d-na Stoenica 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 Relatii Publice din cadrul 
Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt. 

 
II. PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ANTERIOARE DE CONSILIU LOCAL 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Hernest Sebastian, supune la vot procesul verbal al 

şedinţei din data de 20.12.2012, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
III. 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: „aprobarea modificarii anexei la H.C.L. Drăgăneşti-Olt 

nr.49/2012 privind rectificarea 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: „încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului 
administrativ al oraşului Drăgăneşti-Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la: „stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pe anul 2013 şi a listei bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, 
conform prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”. 

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

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

 
  
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
1. „Aprobarea modificării anexei la H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr.49/2012 privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2012”. 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Hernest Sebastian acorda cuvantul d-lui secretar 

pentru sustinerea proiectului de hotarare. 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu, menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil 

din partea Comisiei de buget, finanţe din cadrul Consiliului local. 
Vine la şedinţă d-nul consilier Mircea Domi. 
Se oferă o serie de explicaţii cu privire la scopul proiectului de către d-na Şef contabil , 

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

unanimitate de voturi. 
 
2. „Încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al oraşului Drăgăneşti-

Olt”. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Hernest Sebastian acorda cuvantul d-lui secretar 

pentru sustinerea proiectului de hotarare. 
D-nul secretar Jidovu Laurentiu, menţionează că proiectul de hotărâre a primit avize 

nefavorabile din partea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Urbanism , Buget şi 
Juridică. 

D-nul consilier Ene Tiberiu – „Să ne explice d-nul ing. Preoteasa Ionel cum a împărţit străzile 
pe zonele respective. Vreau să ştiu daca există o cartografiere a străzilor.” 

D-nul ing.Preoteasa Ionel – „Propunerea a fost făcută în baza Legii nr. 571 / 2003 privind 
Codul fiscal. Da, în primărie exista un plan cu reţeaua stradală.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Cum s-a ajuns ca o zona a oraşului şi anume, de la str.Morii şi până la 
gară, să fie prinsă acum în situaţie ca având gaze naturale.” 

D-nul ing.Preoteasa Ionel – „Când am facut lista, i-am contactat pe cei de la C.A.O. şi 
Distrigaz, care mi-au promis că îmi trimit lista cu străzile unde există reţea de apă, canal şi gaze 
naturale. Peste o zi sau două îmi trimit situaţia actualizata.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Atunci, ceea ce prezentaţi dumneavoastră acum este situaţia din anul 
2006. De atunci nu s-a mai făcut nicio acţiune? Străzile au fost prinse ca având reţea de apa, canal 
si gaze, dar aceste lucrari nu s-au mai efectuat.” 

D-nul ing.Preoteasa Ionel – „Aceste străzi nu au fost prinse cu utilitati in situaţia veche. Acum 
le-am prins.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Înseamnă că oraşul Drăgăneşti-Olt are reţea de apa, canal si gaze pe 
toate străzile.” 

Dobre Violeta – „Înţelegem că aţi vrut să ne ajutati prezentandu-ne aceasta situaţie, dar ce 
facem? Situaţie este eronata.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Ce diferenţă este între strada Rozelor şi strada Mioarelor?” 
D-nul Preoteasa Ionel – „Dumneavoastra, ca şi consilieri, aveti dreptul să aduceţi 

amendamente la proiectul de hotarare.” 
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D-nul Ene Tiberiu – „Dumneavoastra, ca si funcţionar, aveţi obligaţia să veniţi cu propuneri 
concrete. Sunt puţini consilieri care au mai facut parte din consiliu local şi speraţi ca cei noi să 
voteze favorabil şi un astfel de proiect de hotărâre să treaca. Solicit ca la următoarea şedinţa de 
consiliu sa se prezinte o situaţie actualizată pe străzi cu toate utilitatile: apă, canal, gaze naturale.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „În conformitate cu prevederile Codului fiscal, Consiliul local 
stabileşte criteriile de fiscalitate. Să stabilim criteriile în funcţie de care să împărţim străzile.” 

D-nul secretar – „Criteriile sunt stabilite prin Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal – art. 
247 (norme metodologice).” 

D-na Dobre Violeta – „Criteriile le cunoaştem, dar această situaţie este eronată.” 
D-nul Stoenica Alexandru – „Sunt probleme pe mai multe străzi, deoarece situaţia nu este 

actualizata. D-nul Preoteasa a spus ca situaţia actualizată o să o primească peste câteva zile.” 
D-na Dobre Violeta – „Sunt străzi care au toate utilitatile, dar sunt mai departe de centrul 

oraşului.” 
D-nul Ghita Sorin – „Toate cele trei comisii au dat aviz nefavorabil pentru că au existat 

neconcordanţe. Pe unele străzi sunt familii care beneficiaza de mai multe utilitati decat celelalte, 
unele dintre utilitati fiind facute pe cheltuiala acestora. Un astfel de proiect de hotarare nu se poate 
discuta cu o zi inainte sau in aceeasi zi în care dezbatem şi impozitele şi taxele locale. Să nu ne 
grabim cu acest proiect. Ma abtin de la vot pentru că un astfel de proiect nu poate fi expus astfel.” 

D-nul Mircea Domi – „La lucrările comisiilor, fiecare consilier a vorbit despre strada pe care 
locuieşte. Eu locuiesc la blocuri, in zona A şi votez proiectul de hotarare.” 

D-nul secretar – „Domnule inginer, cand estimaţi că veţi primi situaţia actualizată?” 
D-nul Preoteasa Ionel – „Le-am solicitat situaţia printr-o adresă oficială. Aştept să o primesc 

în cateva zile.” 
D-nul Popescu Ionut – „Cred că am discutat prea mult. Propun să trecem la vot.” 
D-nul Safta Constantin – „Nu toate străzile sunt încadrate bine. Până luni se pot remedia 

problemele, domnule inginer? ” 
D-nul secretar: În situaţia în care domnul inginer întocmeşte anexa actualizată până luni, se 

poate convoca o şedinţă extraordinară pentru data de 31.01.2013.” 
D-nul Preoteasa Ionel – „Mâine (vineri) mi-au promis că îmi trimit situaţia cu reţeaua de gaze 

naturale.”  
D-nul preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre inregistrandu-se 1 vot pentru 

(Mircea Domi), 5 împotriva şi 10 abtineri. 
 
3. „Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013”. 
D-nul secretar, menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea tuturor 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
D-na Stoenică Eugenia – „Am propus ca taxele şi impozitele locale să rămână la nivelul 

anului 2012, cu excepţii: taxele judiciare şi cele extrajudiciare. De asemenea s-au introdus taxe noi 
pentru vehiculele înregistrate.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Cum procedăm cu autovehiculele înmatriculate în Bulgaria?” 
D-nul secretar – „Nu este problema noastra, întrucât aparţin unor cetăţeni bulgari şi se supun 

legii bulgare.” 
D-nul preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care este adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
 
4. „Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2013 şi a listei 

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, conform prevederilor legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat”. 

D-nul secretar menţionează că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea  
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local: Asistenţă socială-cultură, Juridică şi Urbanism. 
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D-nul preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care este adoptat cu 
unanimitate de voturi.  

  
5. Intrebari, interpelari, petiţii. 
D-nul preşedinte de şedinţa, Hernest Sebastian, propune a se discuta interpelarea adresată 

d-nului Cojocaru Cristian, coordonator activitate la DGCL Drăgăneşti-Olt. 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Am analizat activitatea acestui serviciu şi am constatat că activitatea 

nu s-a desfăşurat în mod corespunzator şi anume: - primavara s-au plantat pomi şi s-a însămânţat 
iarba, iar aceştia s-au uscat deoarece vara nu au fost udaţi. Consider că activitatea nu a fost 
coordonată corespunzator. 

Referitor la deszapezire, aceasta s-a desfasurat bine doar pe anumite porţiuni. V-am întrebat 
despre aceasta situaţie si mi-ati raspuns ca nu este treaba mea.” 

D-nul Cojocaru Cristian – „M-aţi abordat pe un ton de superioritate din maşină, fără să 
coborati. De asta v-am raspuns în felul acesta. Dumneavoastră aveţi ceva personal cu mine. Să 
ascultăm şi părerea cetatenilor. Nu hotarasc singur ce se face la deszapezire. Este o comisie 
formata din mai multe persoane. De ce m-ati chemat doar pe mine?” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Dumneavoastra faceti parte din această comisie?” 
D-nul Cojocaru Cristian – „Da. Eu sunt un executant şi fac ce mi se spune.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „De ce nu s-a aplicat nisip si in Comani?” 
D-nul Cojocaru Cristian – „S-a aplicat. D-na directoare, de la Scoala Comani, Dobre Violeta 

poate să spună că am trimis oameni de la ajutorul social să cureţe zăpada de la şcoală, inclusiv 
parcarea acestei institutii.” 

D-na Dobre Violeta – „Apreciez ceea ce faceţi şi cum ne-aţi ajutat până acum, dar în prima zi 
nu s-a dat cu nisip in Comani.” 

D-nul Cojocaru Cristian – „La ce vă referiţi? La zăpadă sau polei?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Ati deszăpezit, dar nu aţi dat cu nisip când a fost polei.” 
D-nul Mircea Domi – „La ce ora au trecut la serviciu domnii consilieri?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Eu am trecut la ora 12.00” 
D-na Dobre Violeta – „La ora 9.30 nu era nisip decât până la fosta filatură, dar ţin să apreciez 

toată activitatea domnului Cojocaru.” 
D-nul Mircea Domi – „Aceasta situaţie este o răutate din partea unora.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „La Comani, au fost copii care au mers prin zăpadă la şcoală.” 
D-nul Ghita Sorin – „Haideti să vorbim la subiect. La inceputul mandatului meu am gasit la 

DGCL foarte multe probleme inclusiv salarii neachitate de mult timp şi l-am promovat pe d-nul 
Cojocaru coordonator activitate. În ultimii ani, în fiecare iarna au fost viscole puternice şi nu am avut 
probleme în localitate, în timp ce drumuri din judet au fost blocate. Referitor la spatiile verzi – s-au 
plantat pomi şi au fost rupţi, s-au plantat flori şi au fost smulse. Vara trecută compania care se 
ocupa de reabilitarea reţelei de apă şi canal a depăşit termenele de finalizare şi şi-a bătut joc de 
oraşul nostru.  Eu personal am avut dispute cu reprezentantii C.A.O. Olt. Se puteau face demersuri 
pentru rezilierea contractului cu aceasta societate, asa cum s-a întâmplat în alte localităţi.  

Nu este vinovat d-nul Cojocaru, că activitatea D.G.C.L. este îngreunată şi de activitatea celor 
de la Tehnologica. 

Aveam de expus două probleme domnului primar, dar nu este prezent şi mă abţin.” 
D-nul Safta Constantin – „Problema deszăpezirii este peste tot. Drăgăneşti-ul are străzi 

neasfaltate. Una este sa băgi plugul pe o strada asfaltată şi alta pe una neasfaltată. Deszăpezirea 
se face după un grafic. D-nul Cojocaru şi-a făcut datoria, având în vedere de ce utilaje dispune. 
Referitor la problema florilor vreau să vă spun că d-nul Cojocaru s-a interesat personal de 
achizitionarea acestora, dar au fost rupte dupa ce s-au plantat. La fel şi pomii plantati. Nu trebuie să 
aruncam vina doar pe cei care au aceasta responsabilitate, ci si pe populatie.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „În acest oraş dacă considerăm că nu putem duce la capăt o 
problemă să nu ne mai apucăm să cheltuim bani să plantăm flori, gazon şi pomi.” 
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D-nul Cojocaru Cristian – „Nu ştiu dacă până acum s-a semănat gazon, iar florile 
achiziţionate au costat foarte putin. Am plantat in zona centrului comercial PENNY şi au fost 
distruse de cei care execută lucrările de apa şi canalizare. Lucrarile de intretinere a spatiilor verzi se 
fac cu cei de la ajutor social.” 

D-nul Ene Tiberiu – „Se anunţă viscol. Sunteti pregatiti?” 
D-nul Cojocaru Cristian – „Da.” 
D-na Dumitrescu Magdalena – „Cine trebuie să deszapezească trotuarele?” 
D-nul Cojocaru Cristian – „Cei de la Salubris.” 
D-na Dobre Violeta – „Când a fost polei, cine a împrăştiat nisip pe trotuare?” 
D-nul Cojocaru Cristian – „Angajaţii de la Salubris.” 
 
D-nul Mircea Domi – „Am de expus câteva probleme. Din nou cetăţeanul Durusan a început 

să arunce gunoiul de la porc la tomberon. Trebuiesc luate masuri cu acesta. 
O altă problemă este a unei familii de pe strada Comănencelor care este foarte amărâtă. 

Copii sunt bolnavi. Am încercat să-i ajut să-şi facă alocaţie sau un ajutor social. Trebuie efectuată o 
anchetă socială pentru a se constata situaţia socială şi materială a acestei familii.” 

D-nul secretar – „Cineva trebuie să se ocupe de întocmirea actelor pentru această familie.” 
D-na Dobre Violeta – „Şi eu am încercat să ajut un copil orfan de mamă, care nu are alocaţie 

datorită suprafeţei de teren intravilan care depăşeşte limita prevăzută de lege. L-am trimis la 
serviciul public de asistenţă socială şi d-nul Enache i-a spus că de vină este directoarea şcolii că nu 
l-a propus pentru bursa socială.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „În timpul mandatului meu, totul s-a făcut cu respectarea legii. Dacă 
unele persoane nu au beneficiat de ajutor social a fost datorită cadrului legal.” 

D-nul Mircea Domi – „N-am spus atunci că persoana respectivă nu deţine nimic pe numele 
lui.”  

D-nul secretar – „Propun ca aceste probleme să le discutăm într-un alt cadru, nu aici.” 
D-nul Ghita Sorin – „La şedinţa anterioară am spus că ne abţinem de la polemici. Tot în acea 

şedinţă d-nul consilier Ciubuc a spus ca sumele obtinute din vânzarea fierului vechi de la centrala 
termică au fost trecute într-un document, dar această problemă o discutam când este prezent şi d-
nul primar.” 

D-nul Mircea Domi – „Am fost şi eu prezent atunci şi nu bătea cu ce era pe inventar.” 
 
D-nul Mândroc Ion, cetăţean al oraşului Drăgăneşti-Olt  – „Mă surprind anumite lucruri. Nu se 

ia nicio măsură să se încaseze taxele şi impozitele la bugetul local. Am înţeles că pe anumiţi 
cetăţeni cu datorii vroiau să-i scutească de la plată. Mie pentru o sumă mică mi-a venit titlu 
executoriu.  

O altă problemă este că se excavează piatră din Olt în faţa barajului, iar malurile au început 
să se surpe. Este o problemă foarte gravă. 

Ce măsuri s-au luat că s-a plătit foarte mult pentru băncile din oraş şi iarba însămânţată? 
Strada de la Poliţie este neasfaltată de 20 de ani şi este plină de gropi. 
De asemenea, se dau ajutoare la oamenii care nu au dreptul.” 

 D-nul secretar – „Faceţi o listă cu cei care au luat ajutor social şi nu au dreptul sau măcar 
numiţi-i ca să putem să le verificăm dosarele.” 
 D-nul Mândroc Ion – „Nu pot eu să le numesc, dar sunt rude ale celor din Primărie.” 

D-nul secretar – „Daca aduceţi acuze, atunci menţionaţi punctual ca să se poate lua măsurile 
ce se impun.” 

D-nul Radu Alexandru – „Aţi afirmat că noi consilierii vroiam să ştergem datoriile anumitor 
cetăţeni. Aţi fost informat greşit, erau trecuţi în insolvabilitate, care reprezintă o evidenţă separată. 
Asta nu înseamnă ştergere a unor datorii. Cine v-a informat, a făcut-o în mod greşit. ” 
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D-nul Mircea Domi – „Referitor la proiectul de hotărâre cu încadrarea şi delimitarea pe zone 
de fiscalitate, ştiam că proiectul de hotărâre nu trece şi de asta am votat pentru. Unii dintre colegii 
consilieri au vorbit însă numai de străzile lor.” 

D-nul preşedinte de şedinţă acordă cuvântul d-nei Dogaru Liliana, cetăţean al oraşului 
Drăgăneşti-Olt. 

D-nul secretar – „D-na Dogaru, înainte de a vi se acorda cuvântul, vreau să vă spun ca unii 
dintre domnii consilieri au fost deranjati de limbajul dumneavoastră. Vă rog să luaţi măsuri în acest 
sens.” 

D-na Dogaru Liliana – „Mi-am cerut scuze domnilor consilieri. 
Am constatat că se loveşte tot în oamenii care muncesc, exemplu este d-nul Cojocaru. Ştiţi 

dumneavoastră dacă dânsul are tot ce-i trebuie? Pe stradă s-au plantat pomi, i-au rupt oamenii şi 
nu s-au luat măsuri. A luat cineva vreo masura?” 

D-nul secretar – „Ştiţi ce instituţie este abilitată pentru aşa ceva?” 
D-na Dogaru Liliana – „Da, ştiu. Poliţistul seara doarme şi jandarmul îl păzeşte.” 
 
D-nul Secu Stelian, cetăţean al oraşului Drăgăneşti-Olt – „Propun ca toţi agenţii economici 

din centrul oraşului să plătească şi să planteze singuri florile, asa cum se întâmplă în Slatina. 
Spunem că s-au rupt pomii, dar de ce poliţia nu-şi face treaba? Să facă sector în centrul oraşului. 
Am venit cu o problemă la domnul primar şi nu s-a rezolvat nici până acum. Mi-a spus că problema 
canalizării este a celor de la C.A.O. Olt, iar aceştia mi-au spus că este a primăriei. În oraş, lumea 
face mizerie. Impozitele se pot recupera prin scoaterea la licitaţie a locuinţelor.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Referitor la ceea ce a spus d-nul Mindroc privind excavarea de piatră. 
Această problema o poate rezolva numai S.G.A. Olt, motiv pentru care solicit să se facă o adresă în 
acest sens către aceştia.  

In ultimii ani s-au încasat o parte din sumele datorate la impozit. 
Referitor la dirigenţia de şantier la lucrările de apă şi canalizare, aceasta a fost câştigată de 

către o firmă care a fost ca şi inexistentă pe santier. În timpul mandatului meu, după mari insistenţe,  
au venit doi reprezentanţi ai acestei firme. Noi nu putem decât să facem sesizări. Cei care fac 
dirigenţie nu au venit niciodata în Consiliul local. Să se facă adresă către Consiliul Judeţean Olt să-i 
tragă la răspundere.” 

D-nul Mircea Domi – „Foarte mulţi cetăţeni s-au legat de calitatea profesională a angajaţilor 
de la Tehnologica. Aceştia au fost angajaţi datorita d-nului Ghiţă.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Niciodată nu am spus să angajeze oameni incompetenţi.”  
 
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 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 
                  Hernest Sebastian                                             Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
 


