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PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 28.03.2013  

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

convocare nr.510 / 22.03.2013 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 Neacşu Ionuţ, declarând deschisă şedinţa de consiliu, face 

prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 14 consilieri locali în funcţie, absenţi Nădescu 
Viorel, Ene Tiberiu şi Ene Sergiu. 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă, d-nul Primar Pantelie Rotaru 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. PROCESELE VERBALE ALE ŞEDINŢELOR DE CONSILIU ANTERIOARE 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ, pune în discuţie procesul-verbal al şedinţei 

ordinare desfăşurată în data de 28.02.2013. 
D-nul consilier Ghiţă Sorin îşi exprimă nemulţumirea de faptul că anumite opinii nu au fost 

consemnate în procesul-verbal aşa cum au fost redate de către dansul, denaturându-se astfel sensul 
celor exprimate. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ, supune la vot procesul-verbal al şedinţei 
ordinare desfăşurată în data de 28.02.2013, fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ, pune în discuţie procesul verbal al şedinţei 

extraordinare desfăşurată în data de 15.03.2013 şi întrucât nu sunt obiecţiuni formulate se supune la vot  
fiind aprobat cu 10 de voturi pentru. Se abţin d-nii Ghiţă Sorin, Safta Constantin, Căpăţână Oana şi 
Mircea Domi, care nu au fost prezenţi la şedinţă.  

 
III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ, dă citire ordinii de zi după cum urmează :  

 
„ 1. Proiect de hotărâre referitor la: „însuşirea raportului de evaluare a terenului intravilan în 

suprafaţa de 48,80 mp, situat in str.N.Titulescu, (fosta Statie auto), apartinand domeniului privat 
al orasului Drăgăneşti-Olt-Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „însuşirea raportului de evaluare a terenului intravilan în 

suprafaţa de 162,80 mp, situat in str.Dudesti, nr.6, apartinand domeniului public al orasului 
Drăgăneşti-Olt-Olt”. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea Planului local pentru aplicarea Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetatenilor apartinand minoritatii romilor pe anul 2013”. 
Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ, menţionează că d-nul Primar a completat 

ordinea de zi cu un proiect de hotărâre cu caracter de urgenţă, proiect care a fost dezbătut şi în cadrul 
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comisiilor de specialitate ale Consiliului local, referitor la „aprobarea propunerii de schimbare a 
destinatiei unui spatiu in suprafata de 51,04 mp, care face parte din domeniul public al orasului 
Drăgăneşti-Olt-Olt si se afla in incinta Liceului teoretic „Tudor Vladimirescu””. 

Iniţiator, Primar ing.Pantelie Rotaru 
 
4. Intrebări, interpelari. ” 

 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ, supune la vot ordinea de zi modificata, fiind 

aprobata cu 14 voturi pentru (unanimitate). 
 
 IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
1. Insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 48,80 mp, situat in 

str.N.Titulescu, (fosta Statie auto), apartinand domeniului privat al orasului Drăgăneşti-Olt-Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ acorda cuvântul d-nului Primar pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre. 
D-nul Primar – „Aşa cum bine ştiţi este vorba despre terenul de sub fosta staţie auto. Până în 

prezent a fost emis doar acordul de principiu al Consiliului local în forma unei hotărâri, iar acum avem şi 
raportul de evaluare asupra terenului.” 

In continuare, d-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ, acorda cuvântul preşedintilor 
de comisii. 

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

D-nul Ciubuc Dumitru, secretar comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

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

Nu se înscrie nimeni la cuvânt. 
D-nul preşedinte de şedinţa Neacşu Ionuţ supune la vot proiectul de hotărâre înregistrându-se 14 

voturi pentru (unanimitate). 
 
2. „Insusirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 162,80 mp, situat 

in str.Dudesti, nr.6, apartinand domeniului public al orasului Drăgăneşti-Olt-Olt”. 
D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ acorda cuvântul d-nului Primar pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre. 
D-nul Primar Pantelie Rotaru – „Avem o cerere de concesionare a terenului situat în piaţa 

oraşului. Până în prezent avem doar acordul de principiu al Consiliului local ca şi hotărâre, dar datorită 
faptului că solicitantul a fost un rău platnic, acordul de principiu a fost dat pe termen scurt. Sunt de acord 
cu ceea ce a spus d-nul consilier Ghiţă Sorin în şedinţa de comisie şi menţionez că semnarea 
contractului de concesionare se va realiza numai după ce solicitantul va plăti suma datorată.” 

In continuare, d-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ, acorda cuvântul preşedinţilor 
de comisii. 

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

D-nul Ciubuc Dumitru, secretar comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

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

D-nul Ghiţă Sorin – „Spre deosebire de alţi solicitanţi, persoana respectivă se încadrează în 
categoria persoanelor care ocupă abuziv terenurile. Consiliul local a câştigat în instanţă procesele cu 
acesta şi avem hotărâri judecătoreşti definitive, iar aceste persoane trebuie să plătească sumele 
datorate. Toate persoanele fizice şi juridice trebuie să intre în legalitate.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Neacşu Ionuţ supune la vot proiectul de hotărâre înregistrandu-se 14 
voturi pentru (unanimitate). 
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3. „Aprobarea Planului local pentru aplicarea Strategiei Guvernului Romaniei de 
incluziune a cetatenilor apartinand minoritatii romilor pe anul 2013”. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ acorda cuvântul d-nului Primar pentru 
sustinerea proiectului de hotărâre. 

D-nul Primar – „Planul se referă la acţiunile întreprinse pentru a integra persoanele de etnie romă 
din oraşul Drăgăneşti-Olt în societate.” 

In continuare, d-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ, acordă cuvântul preşedinţilor 
de comisii. 

D-nul Safta Constantin, preşedinte comisia Cultura – „Comisia Cultura-asistenta sociala 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 Radu Alexandru, preşedinte comisia Juridica – „Comisia Juridica a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. 

D-nul Safta Constantin – „Problema romilor este una delicată. Se fac tot felul de planuri care nu 
se duc la îndeplinire deoarece nu sunt bani. Ar trebui să-i ajute mult mai mult statul. Cei bogaţi din 
această etnie nu sunt solidari cu cei săraci. Nu se ajuta între ei.” 

D-nul Mircea Domi – „La Drăgăneşti mai mult de jumătate din alocaţiile de stat pentru copii sunt 
ale persoanelor de etnie romă.” 

D-nul Ghiţă Sorin – „Realitatea este ca reprezentanţii lor la nivel de judeţ au redus aceste 
proiecte la nivel formal. Aceştia nu fac nimic concret, doar vorbesc. Acum câţiva ani a existat un proiect 
la nivel local, proiect care a lăsat la latitudinea persoanelor de etnie romă să aleagă între a avea apă 
curentă pe străzile unde locuiesc sau să le fie reparate casele. Cei mai mulţi au vrut să le fie reparate 
casele, dar nu s-a realizat nimic în final întrucât nu s-au înţeles.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Neacşu Ionuţ supune la vot proiectul de hotărâre înregistrându-se 14 
voturi pentru (unanimitate). 

 
4. „Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui spaţiu în suprafaţă de 51,04 mp, 

care face parte din domeniul public al orasului Drăgăneşti-Olt-Olt si se afla in incinta Liceului 
teoretic „Tudor Vladimirescu”. 

D-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ acorda cuvântul d-nului Primar pentru 
susţinerea proiectului de hotărâre. 

D-nul Primar – „Avem o adresă din parte directorului Liceului teoretic „Tudor Vladimirescu” prin 
care se solicita schimbarea destinaţiei unei încăperi din incinta liceului. Acesta este primul pas.” 

In continuare, d-nul preşedinte de şedinţa, consilier Neacşu Ionuţ, acorda cuvântul preşedintilor 
de comisii. 

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

D-nul Ciubuc Dumitru, secretar comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

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

D-nul Ghiţă Sorin – „Dacă observaţi, în proiectul de hotărâre, există un articol în care se 
menţionează necesitatea obţinerii unui aviz de la Ministerul Educaţiei. Dacă se obţine acest aviz, doar 
atunci se va aproba si schimbarea destinaţiei acestui spaţiu.” 

D-nul preşedinte de şedinţa Neacşu Ionuţ supune la vot proiectul de hotărâre inregistrandu-se 14 
voturi pentru (unanimitate). 

 
5. Intrebari, interpelari. 
D-nul Ghiţă Sorin – „Apare într-un proces-verbal ca d-nul consilier Ghiţă „a aruncat primul cu 

piatra”. Cine are ceva să-mi reproşeze poate să-mi spună în faţă şi nu să vorbească în lipsa mea. Vă 
asigur că nu am niciun amestec referitor la acel subiect. Haideţi să lăsam polemicile la o parte.” 
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Petrică Florea, cetăţean al oraşului  – „Doresc să ştiu de ce pe str. Pieţii 10 case sunt în zona B, 
iar restul în zona C. Mi s-a spus că se rezolvă aceasta situaţie, dar impozit am plătit la fel ca înainte.” 

D-nul Primar – „Problema zonării a fost rezolvată. Hotărârea respectivă a fost revocată.” 
D-nul Petrică Florea – „Nu s-a rezolvat această problemă.” 
D-nul Primar – „Aţi plătit impozit conform vechii zonări. Consiliul local a revocat hotărârea prin 

care s-au modificat zonele.” 
D-nul Petrică Florea – „Totuşi nu mi-aţi răspuns de ce pe str. Pieţii sunt 10 case în zona B şi 

restul în zona C. Care este explicaţia?” 
D-nul Primar – „Această situaţie, va fi reglementată când se va face zonarea din nou în luna mai 

a.c., cu intrare in vigoare din luna ianuarie 2014. Puteţi să participaţi şi dumneavoastră, pentru a nu mai 
exista discuţii ulterioare.” 

D-nul Petrică Florea – „Când s-a făcut zonarea în anul 2003 trebuia să ne întrebaţi şi pe noi, 
cetăţenii.” 

D-na Dumitrescu Magdalena – „Acest lucru trebuia d-voastră sa-l întrebaţi la vremea respectivă, 
nu acum. Nu suntem noi de vină pentru ce s-a făcut atunci.” 

 
D-nul Mircea Domi – „Domnule Primar, pe str.N.Titulescu, în zona din centrul oraşului, s-au 

amplasat semne de circulaţie. Cetăţenii îmi spun că noi, consilierii, am aprobat acest lucru. De ce s-au 
amplasat fără să ne întrebaţi? Care este scopul acestor semne?” 

D-nul Primar – „Aceste semne de circulaţie sunt un lucru bun. Prin asta am vrut să evit 
producerea accidentelor de circulaţie. Până acum se parcau maşinile în apropierea trecerilor de pietoni 
şi chiar pe acestea, existând un risc major de producere a accidentelor. Consider că la nivelul localităţii 
sunt suficiente parcările existente.” 

D-nul Mircea Domi – „S-a zvonit că noi am hotărât asta. Când vine primăvara, str. N.Titulescu va 
fi pistă de raliu.” 

D-nul Primar – „În primăvară, vom monta pe asfalt dacă este nevoie limitatoare de viteză.” 
D-nul Safta Constantin – „Consider ca sunt bune aceste semne de circulaţie, deoarece înainte se 

parcau maşinile inclusiv pe spaţiul verde.” 
D-nul Mircea Domi – „Vreau să-mi spună d-nul secretar dacă puteaţi amplasa aceste semne de 

circulaţie fără acordul consiliului.” 
D-nul secretar – „Aceste indicatoare au fost montate de personalul nostru şi în baza unei adrese  

(aviz) a Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt din care reieşea necesitatea montării lor.” 
 
V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacşu Ionuţ, 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 
                       Neacşu Ionuţ                                                Jr. Jidovu Laurenţiu            
 
 


