
 
 

 
PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 30.06.2022 

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

convocare nr.290 / 24.06.2022 la iniţiativa domnului primar Tudorică Marian-Viorel şi s-a 
desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 16:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE  
 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 15 consilieri locali în 
funcţie. Absenți d-na consilier Spătaru Ioana (a anunțat că se află într-o activitate 
extracuriculară în calitate de cadru didactic) și d-nul consilier Nădescu Viorel 

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Tudorică Marian-Viorel, 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 23.06.2022, înregistrându-se 14 voturi pentru și 1 abținere (d-nul Neacșu Ionuț). 

 
 

 III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul Primar – Inainte de a se da citire ordinii de zi, anunț faptul că retrag de pe ordinea 

de zi proiectul de hotărâre numărul 6, referitor la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 39 / 
31.01.2022  referitoare la aprobarea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2022 al  S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgăneşti-Olt.” 

 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
1. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
2. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
3. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
4. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
5. Proiect de hotărâre referitor 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”” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
6. Proiect de hotărâre referitor la: „ aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt pe anul 2022” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

7. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea tarifelor actualizate pentru prestarea unor  
servicii cu utilajele și mijloacele de transport S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – 
Drăgănești-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
8. Proiect de hotărâre referitor 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.” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
9. Proiect de hotărâre referitor la: „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.” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
10. Proiect de hotărâre referitor la: „ modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018  

referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașul Drăgănești – 
Olt”” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
11. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
12. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea Planului anual de acțiune pentru 

implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului 
Drăgănești-Olt, pentru anul 2022” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
13. Proiect de hotărâre referitor la: „ aprobarea Planului local de acțiune privind 

Incluziune a cetățenilor români de etnie romă din orașului Drăgănești-Olt pentru anul 
2022” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
14. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea Planului de asistență medicală 

comunitară la nivelul orașului Drăgănești-Olt, pentru anul 2022” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

15. Întrebări, interpelări. 
 



 
 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, face precizarea că ordinea de zi a 
fost suplimentată cu încă patru proiecte de hotărâre, care au fost dezbătute și în cadrul 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, și anume: 

1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție „Teren minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, 
județul Olt – la faza Proiect tehnic” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea documentațiilor Notă conceptuală și 

Temă de proiectare aferente obiectivului de investiție „Modernizare alei din zona centrală 
a Orașului Drăgănești-Olt, jud. Olt”” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
3. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
4. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 11 / 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)” 

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 (unanimitatea celor prezenți). 
 
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI. 

 
1. 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. 

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 Matei Dănuț, secretar comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 15 voturi pentru ( unanimitatea celor prezenți ). 

 
2. 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. 
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 Neacșu Ionuț, secretar comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 



 
 

D-nul Matei Dănuț, secretar comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 10 voturi pentru (Popescu Daniel, Tobescu Dorel, Stănescu Vasile, Mocioacă 
Ilie, Martin Marian, Matei Dănuț, Vitan Marius, Achim Iulian, Prundeanu Narcizel și Dobre 
Violeta) și 5 abțineri (Ciubuc Dumitru, Neacșu Ionuț, Ghica Ion Costin, Stoenică Alexandru, 
Fieraru Gheorghe). 

 
3. 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. 

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 Neacșu Ionuț, secretar comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Am înțeles că pentru persoanele non-casnice va fi determinat fie 
prin cântărire, fie prin raportare la frecvența de colectare. Aici spune că vor fi confirmate de 
către operator.” 

D-nul Primar – „Eu cred că nu o să se facă așa niciodată, nici cu cântarul, nici prin 
raportare.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „La Drăgănești nu are nimeni cântar.” 
D-nul Primar – „Nu o să se realizeze pentru că nu au posibilitatea agenții economici.” 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (unanimitate). 
 

4. 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. 

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.” 
  

Vine la ședință d-nul consilier Nădescu Viorel. 
 
D-nul Ciubuc Dumitru – „S-a modificat proiectantul. Văd că ne pune în Nota justificativă 

că s-au mărit cu 32% cheltuielile.” 
D-nul Primar – „Nu vine nimeni să facă gratis.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu face nimeni gratis, dar în adresa de la A.D.R., la ultimul 

paragraf spune în felul următor: În calitate de semnatar al contractului de finanțare, pe parcursul 
implementării proiectului, vă rugăm să vă asigurați de respectarea prevederilor legislației în 
vigoare în domeniul achizițiilor publice în vederea evitării aplicării de reduceri procentuale 
/corecții financiare sau a declarării unor cheltuieli neeligibile pe parcursul implementării. 

Proiectul este în implementare acum?” 



 
 

D-nul Primar – „Nu s-a licitat. Urmează să intre în licitație.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Proiectul intră în implementare după ce se semnează contractul. 

Contractul este semnat, da?” 
D-nul Primar – „Este semnat. Știu că ați primit explicații la Comisie.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Așa este, dar mi se pare mare diferența aceasta.” 
D-nul Primar – „Proiectantul știe de ce a făcut așa. Nu vine nimeni la licitație dacă nu 

modifică ceea ce trebuie modificat. Sunt costuri mari.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – Dacă ne uităm la capitolul Consultanță, este o diferența 

considerabila între valoarea aprobata inițial și cea prezentată acum.  
D-nul Primar – „Consultanța trebuia să o luați dumneavoastră. Contractul acesta a fost 

semnat în mandatul dumneavoastră și trebuia să luați și consultanța. Acum am luat la urgențe 
consultanța.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu este așa. Consultanța s-a luat atunci.” 
D-nul Primar – „Cum nu este așa? Dumneavoastră ați semnat contractul acesta?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu eu, d-nul fost primar Rotaru Pantelie. Dacă însă ne uităm pe 

devizul general vechi, unde consultanța era de 40.000 lei, fără TVA, acum constatăm că este 
94.000 lei, fără TVA.” 

D-nul Primar – „Eu nu vreau să fac cu cineva anume. Vreau să fac cu cineva care face 
treabă și se ține de cuvânt, cineva care poate să ducă proiectul la sfârșit.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Eu nu acuz că aveți pe cineva.” 
D-nul Primar – „Ați zis că vi se pare.” 
D-nul Primar – „Așa este. Mie mi se pare, cam mult.” 
D-nul Viceprimar – „Cheltuielile eligibile nu se schimbă, doar cele neeligibile. Modificări 

apar doar la cheltuielile neeligibile.” 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

5. 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”. 

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

 
6. Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru S.C. URBAN ACTIV SERV 

S.R.L. – Drăgănești-Olt pe anul 2022. 
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 Ciubuc Dumitru – „Văd că în organigramă se vine cu înființarea unui nou post la 
Resurse umane. Înainte era o singură persoană care ținea și consilierul juridic și inspectorul de 
personal. Domnul Mircea Domi mi-a spus ieri la ședința comisiei că nu găsește om care să se 
priceapă și la una și la alta. Ați pus anunț ca să se știe? Puteați să ne spuneți asta după ce, în 
urma anunțului, nu s-ar prezentat nimeni.” 

D-nul Viceprimar – „La ce post vă referiți? Consilier juridic sau cel de la Resurse 
umane?” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Am vorbit ieri la comisie cu domnul Mircea Domi și mi-a spus că 
a intrat în concediu doamna care era consilier juridic. Postul acesta trebuia scos la concurs. De 
ce mai înființăm un post la Resurse umane? Nu văd rostul.” 

D-mnul Mircea Domi – „Așa cum am spus și la comisii, doamna Preoteasa a intrat în 
concediu postnatal. Era consilier juridic și cumula și funcția de inspector resurse umane. Sunt 
nevoit să angajez pe postul acesta de resurse umane. Oricum postul va fi pe perioadă 
determintă, pentru că doamna Preoteasa, după cei doi ani se întoarce la lucru.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Postul vacant pe perioada determinată trebuia scos la concurs 
și dacă nu găseam pe nimeni, angajam pe resurse umane.” 

D-nul Mircea Domi – „Dânsa era și consilier juridic și asigura activitatea și de resurse 
umane. Mie îmi trebuie mai mult inspector pe resurse umane.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Trebuia postul acesta să-l scoateți la concurs, cel de consilier 
juridic. Afișați postul liber și dați fișa postului.” 

D-nul Mircea Domi – „În cazul în care doamna Preoteasa se întoarce la serviciu, cealaltă 
persoană care s-ar angaja nu va rămâne.” 

D-nul Primar – „Adică se angajază pe perioadă determinată.” 
D-nul Mircea Domi – „Da.” 
D-nul Primar – „Dacă doamna revine, se răzgândește și vine în 6 luni-1 an o poate face.” 
D-nul Viceprimar – „Domnule director, mie mi-ați spus că doamna care a plecat în 

concediu, v-a promis că se întoarce.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Părerea mea este că trebuia scos la concurs postul de consilier 

juridic, vacantat temporar, făceați și fișa postului și numai în cazul în care nu se ocupa veneați 
cu soluția aceasta în Consiliul local. Dar în condițiile în care nu ați scos postul la concurs, veniți 
să mai înființăm acum încă un post? Nu ne interesează cine vine.” 

D-nul Mircea Domi – „Aici nu este funcționar public, să scot postul la concurs. Este 
decizia mea. Dacă are studiile necesare îl angajez. ” 

D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 9 voturi pentru (grup politic P.N.L. - Popescu Daniel, Tobescu Dorel, Stănescu 
Vasile, Mocioacă Ilie, Martin Marian, Matei Dănuț, Vitan Marius, Achim Iulian și d-nul Prundeanu 
Narcizel – Pro România) și 7 abțineri (grup politic P.S.D. - Ciubuc Dumitru, Nădescu Viorel, 
Neacșu Ionuț, Ghica Ion Costin, Dobre Violeta, Stoenică Alexandru, Fieraru Gheorghe). 

 
7. Aprobarea tarifelor actualizate pentru prestarea unor servicii cu utilajele și 

mijloacele de transport S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt. 
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-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 



 
 

 
 
 

8. 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.. 

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

 
9. 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.. 

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

 
10. Modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea 

inventarului actualizat al domeniului privat al Orașul Drăgănești – Olt. 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, acordă cuvântul preşedinţilor de 

comisii. 
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 preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre,  

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

11. 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. 

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 Secretar – „Mai am eu de făcut o precizare. În ceea ce privește valoarea de 
inventar inițială a imobilului de la art.1 aceasta este 0, pentru că nu a existat o evaluare 
anterioară celei de dată recentă și însușită prin H.C.L. În ceea ce privește art.2 alin.1, acele 
cheltuieli avansate pentru întocmire carte funciară și contractare servicii evaluator autorizat, s-
au cifrat conform calculului făcut de Serv. Contabilitate, undeva la 1,5% din ansamblul prețului, 
respectiv 1.728 lei. Aceasta este o sumă pe care va trebui s-o achite suplimentar față de prețul 
stabilit.” 

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

12. Aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare  
a serviciilor sociale la nivelul orașului Drăgănești-Olt, pentru anul 2022. 

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 Matei Dănuț, secretar comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „M-am uitat pe acest plan și este identic cu același de anul 
trecut. La punctul 1 alin.3 spune: întocmirea și depunerea documentației de acreditare. S-a 
depus anul trecut această documentație?” 

D-nul Primar – „Nu, nici anul acesta.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „De ce nu putem să ne acredităm direcția? Sunt niște proiecte 

europene care se pot lua dacă suntem acreditați. Una din condiții la aceste proiecte europene 
este ca direcția să fie acreditată. Nu cred că este așa greu. Probabil va fi doar o sumă de bani 
care trebuie achitată pentru acreditare.” 

D-nul Primar – „Eu zic să o lăsăm pentru anul viitor. Acum nu mai putem să suportăm 
încă o cheltuială în plus. Am discutat cu domnul secretar și cu doamna director executiv al 
Direcției de Asistență Socială. A rămas pentru anul viitor. Poate veniți și dumneavoastră cu vreo 
idee.” 

D-nul Viceprimar – „Acreditare include și autofinanțare.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu.” 
D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

13. Aprobarea Planului local de acțiune privind Incluziunea cetățenilor români de etnie 
romă din orașului Drăgănești-Olt pentru anul 2022. 

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 Matei Dănuț, secretar comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 
 D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
 



 
 

14. Aprobarea Planului de asistență medicală comunitară la nivelul orașului 
Drăgănești-Olt, pentru anul 2022. 

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 Matei Dănuț, secretar comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Vreau ca la sfârșitul de an să se vină și să ni se raporteze ce s-
a realizat din aceste planuri. Dacă s-a făcut ceva. Așa, le punem doar pe hârtie și rămân 
scrise.” 

D-nul Primar – „S-a consemnat în procesul-verbal și va fi înștiințată doamna Dogaru 
Ileana.” 
 D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Teren 
minifotbal cu gazon sintetic” în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt – la faza Proiect tehnic. 

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 Matei Dănuț, secretar comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Aceste terenuri se făceau cu 50.000 euro.” 
D-nul Primar – „Când?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Acum vreo doi ani.” 
D-nul Primar – „Așa a fost stabilit și de noi. Două miliarde opt sute sau nouă sute.” 
D-nul Viceprimar – „S-au scumpit materialele.” 
D-nul Primar – „ Unele au mai scăzut, dar motorina a crescut.” 
D-nul Nădescu Viorel – „S-au făcut acum la Filiași, la Țînțăreni.” 
D-nul Primar – „Au fost semnate contractele?” 
D-nul Nădescu Viorel – „Nu, dar putem să aducem băieții aceia aici.” 
D-nul Primar – „Aceste proiecte se scot la licitație. Nu poți să dai la cineva anume.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Poate găsim unul care face mai ieftin decât suma aceasta.” 
D-nul Primar – „Cu mare drag. Să se înscrie la licitație.” 

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

16. Aprobarea documentațiilor Notă conceptuală și Temă de proiectare aferente 
obiectivului de investiție „Modernizare alei din zona centrală a Orașului Drăgănești-Olt, 
jud. Olt”. 

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 Ciubuc Dumitru – „Se rezolvă anul acesta, sau anul viitor?” 
D-nul Primar – „Să vedem ce facem la rectificarea bugetară.” 
D-nul Secretar – „Am omis să menționez în cadrul proiectului că H.C.L. nr.60 / 

28.04.2022, în care se vorbea de amenajarea trotuarelor, urmează să fie abrogată pentru că au 
același obiect, însă s-a schimbat tipul de lucrare.” 

D-nul Stoenică Alexandru – „Acolo trebuie făcută neapărat canalizare. În zona aceea nu 
este canalizare. Trebuie trasă din str. Cpt. Drăgănescu. Acolo când vin ploi puternice apa nu 
are unde să se scurgă.” 
 D-na preşedintă de şedinţă, consilier Dobre Violeta, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

17.  Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrele I și II  
ale anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi”. 

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

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

 
18. Modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 11/28.11.2017 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). 

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

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 Ciubuc Dumitru – „Dacă a durat 5 ani până au observat că trebuie modificată 
hotărârea, înseamnă că mai durează încă 5 ani până se realizează ceva.” 

D-nul Primar – „Proiectul a început în 2017 de domnul fost primar Rotaru și a fost reluat 
de mine acum. Hotărârea a stat pe la A.N.A.F. și când a ajuns la Ministerul Finanțelor au 
observat că nu coincid numerele 150A sau 150B. Au zis să ne hotărâm ce număr este și să 
facem un nomenclator stradal pentru a demara lucrările. Să sperăm că într-un timp cât mai 
scurt se rezolvă.” 

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

19. Întrebări, interpelări. 
D-nul Mircea Domi – „Vreau să fac niște comparații între tarifele de azi și ce ați votat în 

anul 2019. În anul 2019 tarifele au fost votate cu 17 voturi, adică inclusiv eu. La unele am mai 
pus și eu 10 lei.” 

 
 



 
 

 
 
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 ordinare. 

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

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

                                                           
                                                                Întocmit, 

                                                               Cons. Jianu Marius 


