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MINUTA 
ședinței ordinare a Consiliului Local Drăgănești-Olt care s-a desfășurat în ziua de 28.07.2022 – ora 

16:00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Drăgănești-Olt 
 
S-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea nr. 94/28.07.2022 referitoare la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri şi  

cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2022” adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 
6 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

2. Hotărârea nr. 95/28.07.2022 referitoare la: „aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul II  
al anului 2022” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil 
exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

3. Hotărârea nr. 96/28.07.2022 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 16 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție;  

4. Hotărârea nr. 97/28.07.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 78 /  
31.10.2018 referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Îmbunătățirea 
eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea  Gradiniței în Orașul Drăgănești-
Olt, satul Comani“” 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. 98/28.07.2022 referitoare la: „aprobarea documentației tehnico-economice la  
faza Proiect tehnic pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de 
CO2 și modernizarea  Gradiniței în Orașul Drăgănești-Olt, satul Comani ” 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; 

6. Hotărârea nr. 99/28.07.2022 referitoare la: „ modificarea și completarea H.C.L.  
Drăgănești-Olt nr. 136 / 26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului 
public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. 
URBAN ACTIV SERV S.R.L.”  adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 abțineri, 16 voturi 
valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

7. Hotărârea nr. 100/28.07.2022 referitoare la: „ modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești- 
Olt nr. 137/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de 
instalare, întreținere și funcționare a sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane la 
nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 10 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri 
locali în funcție; 

8. Hotărârea nr. 101/28.07.2022 referitoare la: „ modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești- 
Olt nr. 138/26.11.2021privind 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 10 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri 
locali în funcție; 

9. Hotărârea nr. 102/28.07.2022 referitoare la: „modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești- 
Olt nr. 139/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de 
montare și/sau întreținere a mobilierului urban și ambiental la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-
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Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 
abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

10. Hotărârea nr. 103/28.07.2022 referitoare la: „modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt  
nr. 140/26.11.2021privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de 
întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-
Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 
abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

11. Hotărârea nr. 104/28.07.2022 referitoare la: „modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești- 
Olt nr. 141/26.11.2021 privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de 
întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV 
SERV S.R.L.” adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 6 abțineri, 16 voturi valabil exprimate 
dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

12. Hotărârea nr. 105/28.07.2022 referitoare la: „aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea  
realizării proiectului inițiere P.U.Z. pentru reconversie funcțională în vederea realizării investiției 
„Extindere cimitir și amenajări conexe” în orașul Drăgănești-Olt, T 81, P 274/3, județul Olt” 
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. 106/28.07.2022 referitoare la: „repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă  
vacantă pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere,  d-nei DUMITRESCU Mihaela” 
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 


