
 
 

 
 

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

din data de 23.09.2022 
  
 

Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza 
dispoziţiei de convocare nr.452/23.09.2022 la iniţiativa domnului primar, Tudorică Marian-Viorel 
şi s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu orele 10:30. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE  
 
Au răspuns prezent un număr de 16 consilieri locali în funcţie.  
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. 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: „Implementarea proiectului " Înființare centru de 

colectare prin aport voluntar (CAV) în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt "”.       
Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, supune la vot ordinea de zi, 

înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

III.DEZBATEREA ORDINII DE ZI. 
 

1. Implementarea proiectului " Înființare centru de colectare prin aport voluntar (CAV)  
în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt ". 

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 – „Acum aprobăm valoarea proiectului. Aveți și descrierea investiției cu 
ceea ce se va construi.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Martin Marian, supune la vot proiectul de hotărâre, 
înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
 
 
 



 
 

IV. 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 


