
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 

din data de 21.09.2022 
  

Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza 
dispoziţiei de convocare nr.448 / 21.09.2022 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 Matei Dănuț Alexandru. 
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-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, supune la vot procesul-verbal din 
data de 31.08.2022, înregistrându-se 15 voturi pentru (unanimitate). 

 
III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
1. Proiect de hotărâre referitor la: „constatarea încetării de drept, înainte de expirarea  

duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului MATEI Dănuț Alexandru, ca 
urmare a demisiei și vacantarea unui loc de consilier local”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 55 / 31.03.2022  

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “ Creșterea eficienței 
energetice la clădiri rezidențiale în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt  – blocurile: A, B, C, 
D, F, G“”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii 

și depunerii unui proiect privind «Înființare centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în 
Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt» , finanțabil prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență - în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A. - investiția I.1.  
Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 
deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, supune la vot ordinea de zi, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (unanimitate). 
 

IV.DEZBATEREA ORDINII DE ZI 
 

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier local al domnului MATEI Dănuț Alexandru, ca urmare a demisiei și 
vacantarea unui loc de consilier local . 



 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

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

D-nul Secretar – „Acest proiect nu se supune la vot. Doar se aduce la cunoștință.” 
 

2. Modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 55 / 31.03.2022 privind aprobarea proiectului 
și a cheltuielilor legate de proiect “ Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale 
în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt  – blocurile: A, B, C, D, F, G“. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, 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 – „Am primit o solicitare de clarificări. Aveți atașate proiectului de hotărâre 
cifrele solicitate de minister.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Solicitarea este venită din data de 14.09.2022. De ce facem 
ședința astăzi? 

D-nul Primar – „Acum am primit sumele de la consultant.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Am solicitat și la ședința trecută ca cei care întocmesc 

rapoartele de specialitate să explice mai detaliat de ce se modifică proiectele de hotărâre.” 
D-nul Primar – „Sunt de acord cu dumneavoastră.” 
D-nul Secretar – „Acum apar cheltuielile neeligibile. Înainte nu erau menționate.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Acest lucru trebuia specificat în raport de cine îl întocmește.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (unanimitate). 
 

3. Emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii și depunerii unui proiect 
privind «Înființare centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Orașul Drăgănești-Olt, 
județul Olt» , finanțabil prin Programul Național de Redresare și Reziliență - în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A. - investiția I.1.  Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ 
sau la nivel de orașe / comune 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, 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 – „Astăzi am stabilit și locația unde putem face acest centru de colectare. 
Dacă nu facem acest centru acum, cu bani din P.N.R.R., vom fi obligați să-l facem peste doi ani 
cu bani din bugetul local.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 15 voturi pentru (unanimitate).  

 
 



 
 

V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, 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 
                      Martin Marian                                                           Jr. Jidovu Laurenţiu 
 

                                                           
                                                                          

                                                                            Întocmit, 
                                                                          Cons. Jianu Marius 


