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MINUTA 
ședinței ordinare a Consiliului Local Drăgănești-Olt care s-a desfășurat în ziua de 30.06.2022 – ora 

16:00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Drăgănești-Olt 
 
S-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea nr. 76/30.06.2022 referitoare la: „aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta  

la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt” adoptată cu 15 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abținere, 15 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

2. Hotărârea nr. 77/30.06.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 59 /  
28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru 
anul 2023” adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 5 abțineri, 15 voturi valabil exprimate 
dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

3. Hotărârea nr. 78/30.06.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 10 /  
31.01.2022 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în Orașul Drăgănești-Olt și 
aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare” 
adoptată cu 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 15 voturi valabil exprimate dintr-un total 
de 17 consilieri locali în funcție;  

4. Hotărârea nr. 79/30.06.2022 referitoare la: „aprobarea documentației tehnico-economice la  
faza Proiect tehnic și detalii de execuție pentru proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului 
de iluminat public din Orașul Drăgănești – Olt, jud. Olt”  și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate 
dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

5. Hotărârea nr. 80/30.06.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 86 /  
06.11.2020  referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Modernizarea și 
eficientizarea sistemului de iluminat public din Orașul Drăgănești – Olt, jud. Olt”” adoptată cu 16 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri 
locali în funcție; 

6. Hotărârea nr. 81/30.06.2022 referitoare la: „ aprobarea organigramei și a statului de funcții  
pentru S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt pe anul 2022”  adoptată cu 9 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă, 7 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali 
în funcție; 

7. Hotărârea nr. 82/30.06.2022 referitoare la: „ aprobarea tarifelor actualizate pentru prestarea  
unor servicii cu utilajele și mijloacele de transport S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-
Olt” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un 
total de 17 consilieri locali în funcție; 

8. Hotărârea nr. 83/30.06.2022 referitoare la: „ completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr.  
138/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de amenajare şi 
întreţinere a zonelor verzi, terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii la nivelul U.A.T. 
Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

9. Hotărârea nr. 84/30.06.2022 referitoare la: „ completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr.  
140/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de întreținere, 
reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat 
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S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.”  adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

10. Hotărârea nr. 85/30.06.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 /  
29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașul 
Drăgănești – Olt”” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abținere, 16 voturi valabil 
exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

11. Hotărârea nr. 86/30.06.2022 referitoare la: „vânzarea imobilului - apartament, ce aparține  
fondului locativ – domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, compus din două camere, în 
suprafață utilă de 51,60 mp, situat în str. N.Titulescu, nr.127, bl.PM2, sc.C, et.2, ap.10, jud.Olt, 
către actualul chiriaș - domnul POPESCU Marinel- titular al contractului de închiriere nr.22 / 
25.10.2016” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate 
dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

12. Hotărârea nr. 87/30.06.2022 referitoare la: „aprobarea Planului anual de acțiune pentru  
implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Drăgănești-Olt, 
pentru anul 2022” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil 
exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție;  

13. Hotărârea nr. 88/30.06.2022 referitoare la: „aprobarea Planului local de acțiune privind  
incluziunea cetățenilor români de etnie romă din orașului Drăgănești-Olt pentru anul 2022” 
adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total 
de 17 consilieri locali în funcție; 

14. Hotărârea nr. 89/30.06.2022 referitoare la: „aprobarea Planului de asistență medicală  
comunitară la nivelul orașului Drăgănești-Olt, pentru anul 2022” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

15. Hotărârea nr. 90/30.06.2022 referitoare la: „ aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  
obiectivului de investiție „Teren minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt 
– la faza Proiect tehnic”  adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil 
exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

16. Hotărârea nr. 91/30.06.2022 referitoare la: „ aprobarea documentațiilor Notă conceptuală și  
Temă de proiectare aferente obiectivului de investiție „Modernizare alei din zona centrală a 
Orașului Drăgănești-Olt, jud. Olt””  adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

17. Hotărârea nr. 92/30.06.2022 referitoare la: „ analiza stadiului de înscriere a datelor în  
Registrul agricol pentru trimestrele I și II ale anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi”  adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi 
valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

18. Hotărârea nr. 93/30.06.2022 referitoare la: „ modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 117 /  
28.11.2017 referitoare la solicitarea adresată Guvernului României de emiterea unei hotărâri 
privind transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al Statului român şi administrarea 
Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt şi 
administrarea Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a unui imobil – construcţie (fost sediu al 
Administraţiei Finanţelor Publice la nivel orăşenesc)” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 
 

            
               SECRETAR,                                                                 ÎNTOCMIT, 
Jr. Laurenţiu-Adrian JIDOVU                                           Cons. Marius JIANU 


