
 
 

 
PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 23.06.2022 

  
 

Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în 
baza dispoziţiei de convocare nr.286/22.06.2022 la iniţiativa domnului primar, Tudorică 
Marian-Viorel şi s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând 
cu orele 14:00. 

 
 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE  
 
Au răspuns prezent un număr de 15 consilieri locali în funcţie. Absenți d-nul Neacșu 

Ionuț și d-nul Nădescu Viorel. 
Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Tudorică Marian-Viorel 

și d-nul Jidovu Laurenţiu, secretar al localităţii care este asistat în notarea discuţiilor de 
şedinţă de d-nul Jianu Marius, consilier – Compartiment Administraţie publică din cadrul 
Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt. 

 
II. PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE CONSILIU ANTERIOARE 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot procesul-verbal din 
data de 31.05.2022, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta – „Înainte de a începe, avem o 

problemă în ceea ce privește primul proiect de hotărâre. Referatul de aprobare efectuat de 
cabinetul dumneavoastră este amestecat între proiectul numărul unu și proiectul numărul 
trei. În el se vorbește despre proiectul 1 și la final se combină cu proiectul 3. Mergem așa? 
Sunteți de acord domnilor consilieri?” 

D-nul Primar – „Îl refacem. Au fost făcute în grabă. Avem și materialele pentru 
ședința ordinară de făcut. Dacă doriți ne întâlnim mâine din nou.” 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta – „Nu este o critică. Era de 
datoria mea să întreb dacă mergem în continuare cu el așa.” 

 
 
II. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea proiectului „Transport public local cu 

mijloace ecologice în Orașul Drăgănești-Olt și Comuna Mărunței” și a cheltuielilor 
aferente acestuia, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 10 – Fondul local”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea proiectului  “Infrastructură pentru 

transportul verde – ITS la nivelul Orașului Drăgănești-Olt” și a cheltuielilor aferente 



 
 

acestuia, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 – Fondul local”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii proiectului:”Renovarea moderată, în scopul creșterii 
eficienței energetice, a clădirii publice Cămin și Cantină aferente Liceului Teoretic 
Tudor Vladimirescu, din Orașul Drăgănești Olt, Județul Olt” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot ordinea de zi, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (unanimitate). 
 
 

III.DEZBATEREA ORDINII DE ZI. 
 
 

1. Aprobarea proiectului „Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul 
Drăgănești-Olt și Comuna Mărunței” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea 
finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – 
Fondul local. 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

D-nul Tobescu Dorel, președinte comisia Buget – „Comisia Buget a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre.” 

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

D-nul Primar – „Prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost alocate 
anumite sume pe această componentă 10 pentru municipii, orașe și comune.” 

 
Vine la ședință d-nul Nădescu Viorel. 
 
Trebuie să facem un protocol cu o comună. Cea mai apropiată comună a fost 

Mărunței. Mai era apropiată era și comuna Dăneasa.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Asta vroiam sa spun si eu. De ce nu ați prins și comuna 

Dăneasa pentru a avea un punctaj mai mare” 
D-nul Primar – „Orașul ar avea costuri mult mai mari. Ei vin cu aport zero. Așa este 

protocolul.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Erau călători mai mulți dacă era și comuna Dăneasa.” 
D-nul Primar – „A trebuit să ne grăbim. Autobuzele vor circula până în satul Bălănești. 

Ați văzut traseele.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Merg și pe strada Comănencelor?” 
D-nul Primar – „Vadul Cumanilor - Comănencelor – Oltului.” 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 



 
 

 
 

2. Aprobarea proiectului  “Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul 
Orașului Drăgănești-Olt” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea finanțării în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local. 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

D-nul Tobescu Dorel, președinte comisia Buget – „Comisia Buget a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz  
favorabil proiectului de hotărâre.” 

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

D-nul Primar – „Acest proiect este legat de primul. Trebuie să achiziționăm un sistem 
inteligent de gestionare a transportului public. Trebuie să avem o autobază și tot ce este 
legat de acesta: stație de autobuz, stație de încărcare.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Serviciul de transport putem să-l dăm în locație de gestiune. 
Încercați să-l dați sau v-ați gândit la altceva?” 

D-nul Primar – „Este posibil. Cred că S.C. Urban ar fi o soluție. Să-și angajeze șoferi.” 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

3. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii 
proiectului:”Renovarea moderată, în scopul creșterii eficienței energetice, a clădirii 
publice Cămin și Cantină aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orașul 
Drăgănești Olt, Județul Olt” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 
României, Componenta 10 - Fondul local 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

D-nul Tobescu Dorel, președinte comisia Buget – „Comisia Buget a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz  
favorabil proiectului de hotărâre.” 

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

D-na Spătaru Ioana, președintă comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre.” 

D-nul Primar – „Eu aș fi vrut ca acești bani să-i folosim pentru continuarea lucrărilor la 
sediul Primăriei. Știți însă cum arată internatul. Era singura construcție mai mare pentru 
care să folosim banii. Puteam să mai facem o cameră la muzeu sau Căminul cultural de la 
Comani, dar pierdeam niște bani. ” 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate).  

 
 
 
 
 



 
 

V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, mulţumeşte consilierilor pentru 
participare şi considerând că s-au atins principalele probleme puse în discuţie, propune 
consilierilor încheierea lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată. 

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

 
 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Contrasemnează,                     
                          Consilier                                                                         Secretar 
                     Dobre Violeta                                                           Jr. Jidovu Laurenţiu 
 

                                                           
                                                                Întocmit, 

                                                               Cons. Jianu Marius 


