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PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 23.12.2013  

 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza dispoziţiei de 
convocare nr.1969 / 17.12.2013 la iniţiativa domnului primar, Rotaru Pantelie şi s-a desfăşurat în 
sala de şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 10:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE  
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, declarând deschisă şedinţa de 

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

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul primar ing.Pantelie Rotaru, d-nul 
Jidovu Laurenţiu, secretar al localităţii, care este asistat în notarea discuţiilor de şedinţă de d-nul 
Jianu Marius, consilier – Compartiment Administraţie și d-na Prună Corina - șef serv. taxe și 
impozite locale. 

 
II. PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE CONSILIU ANTERIOARE 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot procesul-verbal 

al şedinţei ordinare desfăşurată în data de 21.11.2013, aprobându-se cu 16 voturi pentru. 
  

III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, dă citire ordinii de zi după cum 

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

al Consiliului local al oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2013”. 
                                                  Iniţiator proiect, 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 2013”. 

                                                  Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU  
3. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea unei sume de bani din bugetul local pentru 

acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă”. 
                                                 Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale oraşului 
Drăgăneşti-Olt pentru anul 2014”. 

                                                  Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU 
5. Proiect de hotărâre referitor la: „însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Drăgăneşti-Olt”. 
                                                  Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU  

6. Proiect de hotărâre referitor la: „stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii cu 
utilajele şi mijloacele de transport S.C.URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt”. 

                                                  Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU  
7. Proiect de hotărâre referitor la: „completarea anexei H.C.L. Drăgăneşti-Olt 

nr.85/21.11.2013 privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transportul 
zăpezii de pe căile publice din oraşul Drăgăneşti-Olt şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ, activitate delegată S.C.URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-
Olt”. 

                                                 Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU 
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8. Proiect de hotărâre referitor la: „completarea anexei H.C.L. Drăgăneşti-Olt 
nr.84/21.11.2013 privind modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr.26/21.08.2008 referitoare la 
aprobarea punctelor de colectare a deşeurilor solide”. 

                                                  Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU 
9. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului de Asistenţă Socială şi a Codului etic al prestatorului de servicii 
sociale”. 

                                                 Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU 
10. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea Planului strategic de dezvoltare a 

serviciilor sociale 2014-2019, Planului de acţiune pentru implementarea planului strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale în anul 2014 şi Carta beneficiarilor”. 

Iniţiator proiect, Primar ing. Pantelie ROTARU 
11. Întrebări, interpelări. 

 

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot ordinea de zi, 
fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

  
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul Mircea Domi – Consider că este necesară prezenţa în ședința de Consiliu local pentru 

dezbaterea primelor proiecte de hotărâre a d-nei director executiv Stoenică Eugenia, în vederea 
susţinerii acestora.” 

D-nul secretar – „Până vine la şedinţă d-na Stoenică Eugenia propun să începem dezbaterea 
ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr.5.” 

 
5. „Însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 

Drăgăneşti-Olt”. 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 

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

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

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

proiectului de hotărâre.” 
D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
6. „Stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii cu utilajele şi mijloacele de 

transport S.C.URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt”. 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 

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

proiectului de hotărâre. În şedinţa comisiei am solicitat să ni se prezinte salariile angajaţilor.” 
D-nul Radu Alexandru, preşedinte comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz favorabil 

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

proiectului de hotărâre.” 
D-na Dobre Violeta – „Aceste tarife s-a menționat că pot fi ajustabile după primele 3 luni.” 
D-nul Popescu Ionuţ – „D-nule director ne puteţi prezenta acum salariile angajaţilor?” 
D-nul Ştefănescu Jianu Dumitru – „Momentan nu le pot prezenta în format scris, deoarece 

acestea trebuie aprobate de către Consiliul de administraţie.” 
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D-nul Primar – „Salariile sunt la nivelul celor avute la D.G.C.L.” 
D-nul Dinu Lulu – „În şedinţa comisiei am analizat aceste tarife. Constatăm acum că salariile 

angajaţilor nu sunt aprobate de către Consiliul de administraţie. Cheltuiala cu munca vie este 
exagerată. Observăm că munceşte un angajat şi acoperim cheltuiala pentru trei angajaţi. Am 
înfiinţat această societate pentru a fi de ajutor Primăriei, iar preţurile să fie mai mici decât la alţii. 
Dacă facem această cheltuială nu o să fim competitivi. Nu respingem acest proiect de hotărâre dar 
trebuie reanalizată cheltuiala. Dacă suntem scumpi nu ne ajută cu nimic. Vreau să fie un semnal de 
alarmă şi nu un reproş.” 

D-nul Safta Constantin – „Deocamdată trebuie să-i lăsăm să vedem ce fac.” 
D-nul Mircea Domi – „Cred că salariaţii acestei societăţi o să-şi primească salariile aşa cum 

primim noi indemnizaţia!” 
D-nul Primar – „Dacă facem un studiu de piaţă, observăm că tarifele sunt bune. Este firesc 

să fie cât mai mici. Vom reanaliza tarifele după trei luni.” 
D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
Intră în sala de ședințe d-na director Stoenică Eugenia. Se revine la ordinea de zi. 
 
1. „Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al 

oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2013”. 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 

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

proiectului de hotărâre.” 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul d-nei Stoenică 

Eugenia. 
D-na Stoenică Eugenia – „Rectificarea bugetului s-a făcut cu sumele primite de la Consiliul 

Judeţean Olt.” 
D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
2. „Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului local al oraşului Drăgăneşti-Olt la 

nivelul lunii decembrie 2013”. 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 

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

proiectului de hotărâre.” 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul d-nei Stoenică 

Eugenia. 
D-na Stoenică Eugenia – „La sfârşitul fiecărui trimestru precum şi la sfârşitul anului se 

aprobă de către Consiliul local contul de execuţie. Este o procedură legală.” 
D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
3. „Aprobarea unei sume de bani din bugetul local pentru acordarea de daruri cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă” 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 

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

proiectului de hotărâre.” 
D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
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4. „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale oraşului Drăgăneşti-Olt pentru anul 2014” 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 

de comisii. 
D-nul Radu Alexandru, preşedinte comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz favorabil 

proiectului de hotărâre.” 
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 secretar – „Există o modificare a proiectului inițial, susținută și în cadrul comisiilor de 

specialitate, cea referitoare la taxa de vizitare a Muzeului Câmpiei Boianului: 2 lei pentru copii și 5 
lei pentru adulți.” 

D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
7. „Completarea anexei H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr.85/21.11.2013 privind stabilirea 

tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice din oraşul 
Drăgăneşti-Olt şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, 
activitate delegată S.C.URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt”. 

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 
de comisii. 

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

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-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
8. „Completarea anexei H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr.84/21.11.2013 privind modificarea 

H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr.26/21.08.2008 referitoare la aprobarea punctelor de colectare a 
deşeurilor solide”. 

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 
de comisii. 

D-nul Radu Alexandru, preşedinte comisia Juridică – „Comisia Juridică 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 secretar – „S-a omis menționarea în cadrul hotărârii din ședința anterioară a unui punct 
de colectare a deşeurilor. Acesta a fost deja realizat pe str. Elena Dendea intersecție cu str. 
Salcâmilor, motiv pentru care este recomandat să fie adoptat acest proiect cu menționarea acestui 
punct .” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Vreau să ştiu dacă această firmă a terminat de realizat întreaga 
lucrare.” 

D-nul Viceprimar – „Lucrarea nu s-a finalizat încă.” 
D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
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9. „Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de Asistenţă 
Socială şi a Codului etic al prestatorului de servicii sociale”. 

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 
de comisii. 

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

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

D-nul Radu Alexandru – „La pag.2 din raport trebuie înlocuit termenul de client cu termenul 
de beneficiar.” 

D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
10. „Aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2019, 

Planului de acţiune pentru implementarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor 
sociale în anul 2014 şi Carta beneficiarilor”. 

D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, acordă cuvântul preşedinţilor 
de comisii. 

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

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

D-na preşedinte de şedinţă Căpăţînă Oana Steluţa, supune la vot proiectul de hotărâre 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
11. Întrebări, interpelări. 
 
D-nul Ene Tiberiu – „Vreau să expun două probleme. Prima este legată de încadrarea în 

zone de fiscalitate. Pentru anul 2015 trebuie să reanalizăm criteriile. Sunt străzi care sunt aproape 
de centrul localităţii dar nu au reţea de apă şi gaze naturale şi străzi care sunt la distanţă faţă de 
centru dar au reţea de apă şi gaze naturale. Un exemplu este str. Pieţii care este aproape de centru 
dar nu are reţea de apă şi gaze naturale.” 

D-nul Primar – „Această problemă o vom discuta in luna mai când se pot restabili zonele de 
fiscalitate cu aplicabilitate din anul 2015.” 

D-nul Ene Tiberiu – „A doua problemă este legată de lucrarea care nu a fost finalizată de 
către S.C. URBAN ACTIV SERV pe str. Liliacului. D-nul Viceprimar l-a atenţionat pe d-nul director 
că și eu urmăresc efectuarea acestei lucrări. Pe str. Liliacului nu s-a finalizat lucrarea de la podeţ. 
Trebuie găsită o soluţie pentru decolmatarea acestui podeţ.” 

 
D-nul Dinu Lulu – „În şedinţa din luna octombrie am avut prezenţi nişte cetăţeni pentru 

păsuirea unei amenzi. Am constatat că există bunăvoinţă şi din partea acestora şi din partea 
noastră. Zona în care aceştia locuiesc este populată mai dens de ei. Aceştia au plătit amenda, dar 
noi trebuie să eliminăm cauza acestor ilegalităţi. Propun ca d-nul Preoteasa Ionel împreună cu o 
echipă din cadrul serviciului urbanism să meargă în zonă şi să lotizeze o suprafaţă mai mare pentru 
a fi concesionate sau cumpărate în vederea construirii de case. În felul acesta eliminăm ilegalităţile. 
Să se inventarieze tot ce este acolo şi să intre toţi în legalitate. Având în vederea că este o 
problemă de interes local trebuie să inventariem şi să lotizăm.” 

D-nul Stoenică Alexandru – „Aceştia trebuie să plătească mai întâi amenda şi impozitul la zi.” 
D-nul Primar – „În şedinţa din luna amintită am spus să plătească amenda până la termenul 

de 7 noiembrie. Au plătit doar 2.000 lei, iar în urmă cu o săptămână au plătit şi restul de 8.000 lei. 
Aceşti cetăţeni mai au de plată aproximativ 1 mild. de lei vechi. Acest impozit nu este de acum, el s-
a acumulat în timp. Au venit cu propunerea de a face schimb cu o clădire care este evaluată la 1,5 
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miliarde lei vechi şi acopereau şi impozitul. Este destul de greu să scoatem această suprafaţă de 
teren din izlaz.” 

D-nul secretar – „Am discutat la Direcţia Agricolă scoaterea acestei suprafeţe de teren din 
izlaz. Sunt condiţii restrictive pentru asta. Se poate scoate numai pentru realizarea de investiţii.” 

D-nul Primar – „Aceste situaţii le avem din cauza lor pentru că înțeleg să construiescă ilegal. 
Am înţeles că ei au legea lor nescrisă să nu plătească nimic la stat. Sunt de acord sa-şi plătească 
datoria, dar este foarte greu să scoatem suprafaţa de teren din izlaz.” 

D-nul Preoteasa Ionel – „Propun să aşteptăm mai întâi rezultatele de la măsurătoarea pe 
care o efectuează d-nul Glonț. Orice se poate corecta. Vedem cum se suprapun terenurile şi pe 
urmă mai discutăm.” 

D-nul Dinu Lulu – „Trebuie găsită o soluţie.” 
D-nul Primar – „Sunt de acord, dar trebuie să fie legală soluția.” 
D-nul Viceprimar – „Totuși, în momentul în care aceștia continuă construcţia, atunci vom 

demola clădirea.” 
D-nul Dinu Lulu – „Aceşti cetăţeni trebuie înştiinţaţi să nu mai construiască în continuare.” 
 
D-na Dobre Violeta – „Doresc să expun şi eu două probleme. Prima problemă o reprezintă 

sala Casei de cultură din Comani care nu este încălzită. Trebuie să găsim o soluţie la această 
problemă. Am avut un spectacol cu ocazia zilei de 1 decembrie la care au participat elevii de la 
Şcoala Comani şi în sală a fost foarte frig. Aceşti elevi nu mai participă la alte manifestări 
desfăşurate la Drăgăneşti deoarece nu au bani pentru transport. 

A doua problemă o reprezintă lipsa oficialităţilor la spectacolul de sfârşit de an pe care l-am 
organizat. Am invitat colegii consilieri, directorii de instituţii şi agenţii economici din oraș. Au răspuns 
prezent doar trei consilieri şi doi directori. Nici un agent economic nu a dorit să fie prezent la acest 
spectacol. 

În localitatea noastră nu se încurajează cultura. În acest caz am văzut deschiderea 
dumneavoastră pentru cultură.” 

D-nul Safta Constantin – „Vreau să-i felicit pe copiii acestei şcoli şi pe cei care se ocupă de 
ei. A fost un spectacol foarte frumos. Referitor la încălzire am putea să folosim centrala termică 
donată de la Slatina.” 

D-nul Primar – „Avem un proiect în acest sens, dar mai durează. Este o investiţie destul de 
mare, care se va realiza anul viitor.  

Acţiunea de ieri a arătat gradul de implicare al agenţilor economici din localitate, care nu au 
dorit să fie prezenţi la acest spectacol. Referitor la prezenţa noastră consider că unii dintre noi au 
avut motive bine întemeiate dacă nu au participat.” 

D-nul Popescu Ionuţ – „Această acţiune trebuia să fie mai bine popularizată şi gândită. Unii 
dintre noi îşi făcuseră deja un anumit program.” 

 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 
D-na preşedinte de şedinţă, consilier Căpăţînă Oana Steluţa, mulţumeşte consilierilor pentru 

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

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces – verbal în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Drăgăneşti-Olt.   
               

     Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
                              Consilier local                                                         Secretar 

              Căpăţînă Oana Steluţa                                        Jr. Jidovu Laurenţiu  


