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MINUTA 

ședinței ordinare a Consiliului Local Drăgănești-Olt care s-a desfășurat în ziua de 28.09.2022 – ora 
16:00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Drăgănești-Olt 

 
S-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea nr. 123/28.09.2022 referitoare la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri şi  

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

2. Hotărârea nr. 124/28.09.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 115 /  
31.08.2022 privind însușire raport de evaluare în vederea vânzării a terenului intravilan în 
suprafață de 302 mp, situat în Orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 213C, județul Olt, 
aparținând domeniului privat al localității, stabilire preț de vânzare la licitație și desemnare membri 
în Comisia de evaluare a ofertelor” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 16 consilieri locali în funcție; 

3. Hotărârea nr. 125/28.09.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 39 /  
28.04.2016 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului public al Orașului 
Drăgănești – Olt” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil 
exprimate dintr-un total de 16 consilieri locali în funcție;  

4. Hotărârea nr. 126/28.09.2022 referitoare la: „aprobarea constituirii drepturilor de servitute de  
trecere și de uz, în favoarea S.C. SIBO S.R.L. - Slatina, asupra suprafeței de 150 mp - teren 
intravilan, domeniu privat al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, situat în str.N. Titulescu, nr.5, în 
vederea introducerii utilității - alimentare cu gaze naturale” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 16 consilieri locali în funcție; 

5. Hotărârea nr. 127/28.09.2022 referitoare la: „stabilirea modalității de gestiune pentru  
Serviciul de salubrizare privind activitatea de " Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice 
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" și aprobarea documentației de 
atribuire pentru delegarea, prin achiziție publică de servicii, a acestei activități” adoptată cu 16 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 16 consilieri 
locali în funcție; 

6. Hotărârea nr. 128/28.09.2022 referitoare la: „ aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  
„Lotizare teren pentru construire locuițe și funcțiuni complementare, împrejmuiri și utilități” Oraș 
Drăgănești-Olt, T 81, P 138, județul Olt”  adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 
16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 16 consilieri locali în funcție; 

7. Hotărârea nr. 129/28.09.2022 referitoare la: „ aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  
Construire CENTRU DE ZI P+1E, în Drăgănești-Olt, str. N.Titulescu, nr. 166, jud. Olt – beneficiar 
Biserica Creștină Baptistă Speranța” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 16 consilieri locali în funcție; 

8. Hotărârea nr. 130/28.09.2022 referitoare la: „ aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  
desființare corp C1 și construire locuință S+P+1E în Drăgănești-Olt, str. Orizont, nr. 2, județul Olt 
– beneficiar PUȚINELU Simona” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 16 consilieri locali în funcție; 

9. Hotărârea nr. 131/28.09.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 71 /  
31.05.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt și înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgenta de 
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tipul V2” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-
un total de 16 consilieri locali în funcție; 

10. Hotărârea nr. 132/28.09.2022 referitoare la: „ aprobarea listei solicitanților care au acces la  
locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în orașul Drăgănești-Olt 
destinate închirierii, pentru tinerii în vârstă de până la 35 ani, și ordinea de prioritate în 
soluționarea cererilor de acordare a locuințelor pentru intervalul septembrie – decembrie 2022” 
adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total 
de 16 consilieri locali în funcție; 
  
 
 
 

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


