
 
 

 
PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
din data de 31.08.2022 

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

convocare nr. 379 / 25.08.2022 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-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au răspuns prezent un număr de 16 consilieri locali în funcţie. 
Absent d-nul consilier local Matei Dănuț. 

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 Ghica Ion-Costin, supune la vot procesul-verbal din 
data de 28.07.2022, înregistrându-se 15 voturi pentru și 1 abținere (d-na Dobre Violeta – a lipsit 
de la respectiva ședință). 

 
 III. APROBAREA ORDINII DE ZI 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
1. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 75 / 23.06.2022  

referitoare la aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii 
proiectului: ”Renovarea moderată, în scopul creșterii eficienței energetice, a clădirii 
publice Cămin și Cantină aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orașul 
Drăgănești Olt, Județul Olt” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 
României, Componenta 10 - Fondul local” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea a trei consilieri locali în Consiliul  de  

administraţie al Liceului teoretic Tudor Vladimirescu - Drăgănești-Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

3. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea a trei consilieri locali în Consiliul  de  
administraţie al Liceului Tehnologic - Drăgănești-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
4. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Consiliul  de  

administraţie al Grădiniței cu program normal "Dumbrava minunată"- Drăgănești-Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

5. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local ca membru în  
cadrul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Liceului 
teoretic Tudor Vladimirescu Drăgăneşti-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
6. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Comisia pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt” 



 
 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
7. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea unui consilier local în Comisia pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul  Grădiniței cu program normal 
"Dumbrava minunată" - Drăgăneşti-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
8. Proiect de hotărâre referitor la: „desemnarea reprezentantului titular al Consiliului  

Local al Orașului Drăgănești-Olt și a celui supleant în Comisia de evaluare a probei de 
interviu pentru ocuparea funcției de director / director adjunct la Liceul tehnologic 
Drăgănești-Olt” 

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

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
10. Proiect de hotărâre referitor la: „renunțarea la exercitarea dreptului de preempţiune,  

al U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt, la cumpărarea unor imobile - construcție (monument 
istoric cod OT-II-m-B-08889) și teren intravilan în suprafață totală de 600 mp din acte (652 
mp din măsurătoare), situate în Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.215, jud. Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
11. Proiect de hotărâre referitor la: „încheierea unei colaborări cu Asociația A.V.P.S. 

Cormoranul – Drăgănești-Olt petru conservarea biodiversității faunei cinegetice și 
păstrarea echilibrului ecologic  a Fondului cinegetic nr. 40 Dăneasa” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
12. Întrebări, interpelări. 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, face precizarea că ordinea de zi a 
fost suplimentată cu încă un proiect de hotărâre, care a fost dezbătut și în cadrul Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local, și anume:  

Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
ai obiectivului de investiție " Modernizare str. N. Titulescu: supralargire stradă, rigole și 
șanțuri, trotuare de la intersecție cu str. Cumpăna până la limita com. Dăneasa și mărire 
gabarit la subtraversare cale ferată oraș Drăgănești-Olt "” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot ordinea de zi 

suplimentată, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitatea celor prezenți). 
 
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI. 

 
1. Modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 75 / 23.06.2022 referitoare la aprobarea  

proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: ”Renovarea 
moderată, în scopul creșterii eficienței energetice, a clădirii publice Cămin și Cantină 
aferente Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu, din Orașul Drăgănești Olt, Județul Olt” în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul 
local. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

D-nul Tobescu Dorel, președinte comisia Buget – „Comisia Buget a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 



 
 

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Domnule secretar, am mai discutat și la celelalte ședințe. 
Spuneți-ne și nouă în ce constă modificarea aceasta, a hotărârii nr.75?” 

D-nul Secretar – „Presupun că hotărârea nr.75 o aveți.” 
D-nul Primar – „Vă spun eu de ce facem modificarea. S-a încărcat greșit o valoare. De 

asta se modifică.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Trebuia să scrie în raport.” 
D-nul Viceprimar – „Când s-au alocat banii pentru oraș, noi am discutat să nu facem un 

singur proiect cu acei bani, să facem două proiecte. Ca să le prindem pe amândouă a trebuit să 
negociem cu consultantul să mai scadă din valoare la proiect ca să putem să prindem și proiectul 
cu autobuzele.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Noi am dat o hotărâre în care am stabilit valorile pentru acest 
proiect și tocmai astea s-au modificat.” 

D-nul Viceprimar – „Era suma maximă. A trebuit să scădem puțin ca să facem și celălat 
proiect.” 

D-nul Dumitru Ciubuc – „Rugămintea mea ar fi ca să se menționeze în rapoartele de 
specialitate modificările.” 

D-nul Primar – „Să știți că nu este vina noastră. Această eroare a fost descoperită la 
Ministerul Dezvoltării.” 

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

2. Desemnarea a trei consilieri locali în Consiliul  de administraţie al Liceului 
teoretic Tudor Vladimirescu - Drăgănești-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Primar – „Domnule președinte, dacă și domnii consilieri sunt de acord, propun să 
rămână aceleași persoane desemnate în anul școlar anterior.” 

D-nul Secretar – „În Consiliul  de administraţie al Liceului teoretic Tudor Vladimirescu au 
fost desemnați anul școlar anterior: d-nul Tobescu Dorel-Cornel, d-nul Ghică Ion-Costin și d-nul 
Matei Dănuț-Alexandru.” 

D-nul Viceprimar – „Propun pe d-nul Tobescu Dorel-Cornel.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Tobescu Dorel-Cornel nu votează). 
D-nul Nădescu Viorel – „Propun pe d-nul Ghica Ion-Costin.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Ghica Ion-Costin nu votează). 
D-nul Viceprimar – „Propun pe d-nul Matei Dănuț-Alexandru.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Matei Dănuț-Alexandru nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

3. Desemnarea a trei consilieri locali în Consiliul  de administraţie al Liceului  
Tehnologic - Drăgănești-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 



 
 

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Secretar – „În Consiliul  de administraţie al Liceului tehnologic au fost desemnați 
anul școlar anterior: d-nul Mocioacă Ilie, d-nul Martin Marian și d-na Dobre Violeta.” 

D-nul Viceprimar – „Propun pe d-nul Mocioacă Ilie.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Mocioacă Ilie nu votează). 
D-nul Viceprimar – „Propun pe d-nul Martin Marian.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Martin Marian nu votează). 
D-nul Nădescu Viorel – „Propun pe d-na Dobre Violeta.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-na Dobre Violeta nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
4. Desemnarea unui consilier local în Consiliul  de administraţie al Grădiniței cu  

program normal "Dumbrava minunată"- Drăgănești-Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  

comisii. 
D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 

proiectului de hotărâre.” 
D-nul Secretar – „În Consiliul  de administraţie al Grădiniței cu program normal "Dumbrava 

minunată" a fost desemnat anul școlar anterior d-nul Fieraru Gheorghe.” 
D-nul Nădescu Viorel – „Propun pe d-nul Fieraru Gheorghe.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-na Fieraru Gheorghe nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
5. Desemnarea unui consilier local ca membru în cadrul Comisiei pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Liceului teoretic Tudor Vladimirescu 
Drăgăneşti-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Secretar – „În Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Liceului teoretic Tudor Vladimirescu a fost desemnat anul școlar anterior d-nul Prundeanu 
Narcizel.” 

D-nul Viceprimar – „Propun pe d-nul Prundeanu Narcizel.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Prundeanu Narcizel nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

6. Desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea  
calităţii educaţiei din cadrul Liceului tehnologic Drăgăneşti-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 



 
 

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Secretar – „În Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Liceului tehnologic a fost desemnată anul școlar anterior d-na Spătaru Ioana.” 

D-nul Viceprimar – „Propun pe d-na Spătaru Ioana.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-na Spătaru Ioana nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
7. Desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea  

calităţii educaţiei din cadrul  Grădiniței cu program normal "Dumbrava minunată" - 
Drăgăneşti-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Secretar – „În Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Grădiniței cu program normal "Dumbrava minunată" a fost desemnată anul școlar anterior d-na 
Dobre Violeta.” 

D-nul Nădescu Viorel – „Propun pe d-na Dobre Violeta.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-na Dobre Violeta nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
8. Desemnarea reprezentantului titular al Consiliului Local al Orașului 

Drăgănești-Olt și a celui supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea funcției de director / director adjunct la Liceul tehnologic Drăgănești-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 

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

D-nul Spătaru Ioana, președinte comisia Cultură – „Comisia Cultură a dat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre.” 

D-nul Secretar – „La precedenta proba de interviu au fost desemnați din partea Consiliului 
local -  d-nul Viceprimar Popescu Daniel - membru titular și d-nul Stănescu Vasile - membru 
supleant.” 

D-na Spătaru Ioana – „Propun pe d-nul Viceprimar Popescu Daniel - membru titular.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Viceprimar Popescu Daniel nu votează). 
D-na Spătaru Ioana – „Propun pe d-nul Stănescu Vasile - membru supleant.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Stănescu Vasile nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
  

9. 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. 



 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, 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 – „Trebuie desemnați reprezentanții Consiliului local.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Propun pe d-nul Mocioacă Ilie membru titular.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Mocioacă Ilie nu votează). 
Domnul Achim Iulian propune pe domnul Ciubuc Dumitru membru supleant, care refuză. 
Domnul Martin Marian propune pe domnul Stoenică Alexandru membru supleant, care 

refuză. 
D-nul Stoenică Alexandru – „Propun pe d-nul Martin Marian membru supleant.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Martin Marian nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 
10. Renunțarea la exercitarea dreptului de preempţiune, al U.A.T. Oraşul 

Drăgăneşti-Olt, la cumpărarea unor imobile - construcție (monument istoric cod OT-II-m-B-
08889) și teren intravilan în suprafață totală de 600 mp din acte (652 mp din măsurătoare), 
situate în Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr.215, jud. Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, 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 Primar – „Avem o adresă a d-nului  Anghel Cătălin prin care ne înștiințează că 
dorește să vândă acest imobil. Acesta se află lângă fosta piață a orașului. Nu suntem interesați 
să-l cumpărăm.” 
 D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 

 
11. Încheierea unei colaborări cu Asociația A.V.P.S. Cormoranul – Drăgănești-Olt  

petru conservarea biodiversității faunei cinegetice și păstrarea echilibrului ecologic  a 
Fondului cinegetic nr. 40 Dăneasa. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, 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 Primar – Acord cuvântul pentru acest demers domnului consilier Nădescu Viorel, 
care cu siguranță are mai multe amănunte, pe care le poate aduce la cunoștință. 

D-nul Nădescu Viorel – „Este un acord de colaborare între Asociația A.V.P.S. Cormoranul 
și U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt în legătură cu fauna cinegetică, să conservăm biodiversitatea, 
animalele sălbatice. Agricultorii trebuie să facă treieratul corespunzător pentru a proteja vânatul.” 



 
 

D-nul primar – „Să știți că eu am văzut din ce în ce mai puține animale sălbatice.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 15 voturi pentru (d-nul Nădescu Viorel nu votează). 
 
12.  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 

investiție " Modernizare str. N. Titulescu: supralargire stradă, rigole și șanțuri, trotuare de 
la intersecție cu str. Cumpăna până la limita com. Dăneasa și mărire gabarit la 
subtraversare cale ferată oraș Drăgănești-Olt ". 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, 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 – „Asta este valoarea totală?” 
 D-nul Primar – „4,7 mld plus 1 mld., aproape 6 mld. Mai aveam 4,7 mld când au întrerupt 
lucrările. Au existat de dată recentă unele discuții cu reprezentanții societații care a efectuat 
lucrarea și s-au convenit unele ajustări.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin – „Domnule Primar, eu nu cunosc 
proiectul, strada se va lărgi?” 

D-nul Primar – „Nu se lărgește, se adâncește sub podul de cale ferată.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 16 voturi pentru (unanimitate). 
 

13. Întrebări, interpelări. 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Vreau să-l întreb pe domnul Primar dacă domnii directori de școli 

știu că încep cursurile luni.” 
D-nul Primar – „Vorbesc la telefon cu ei zilnic.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Am văzut în curtea școlii de la Comani că iarba nu este tăiată.” 
D-nul Primar – „Vă invit să treceți luni să vedeți cum vor arăta.” 
 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Ar trebui să luați legătura cu Poliția și să semnalizăm intersecția 

dintre str. Banu Mihai și str. Izvorul Sîiului.” 
D-nul Primar – „O să fac o solicitare la poliție în acest sens și mai trebuie și un limitator de 

viteză pe str. Col. Năstase Ion. Avem solicitări din partea părinților care stau cu copiii la locul de 
joacă. Se circulă cu viteză pe această stradă.” 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin – „Domnul director al Liceului 

tehnologic și al Școlii Comani cere ajutorul primăriei pentru organizarea și pregătirea școlii pentru 
început de an?” 

D-nul Primar – „Da. Numai pentru exterior. În interior fac îngrijitorii.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin – „Pot domnii directori să ceară 

ajutorul primăriei pentru inițierea unui proiect pentru modernizarea terenului de sport? Mă refer la 
terenul de fotbal din curtea școlii.” 

D-nul Primar – „Începe acum construcția terenului de minifotbal.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin – „Terenul de minifotbal va fi 

construit acolo unde au fost toaletele.” 
D-nul Primar – „Este posibil ca atunci când începe lucrarea la Cămin să derulăm și un 

proiect pentru teren.” 



 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin – „Acesta este 80% făcut.” 
D-nul Primar – „Eu știu că îl întreținem, au tăiat iarba de curând.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Ghica Ion-Costin – „Așa este, este întreținut.” 
D-nul Primar – „Domnul director ne-a solicitat să le demolăm magaziile, dar problema este 

că sunt pline. Trebuie să facem inventarul și să le scoatem. Pe 15 septembrie trebuie să-mi 
predea inventarul orașului.” 

 
D-nul Stoenică Alexandru – „Am fost la asociația de proprietari pentru o problemă pe care 

o avem la blocul B și mi-au spus că nu pot interveni pentru a scoate apa de la subsol că nu este 
recepția făcută la str. Educației.” 

D-nul Primar – „Nu are nicio legătură. Nu are treabă canalul cu strada.” 
D-nul Stoenică Alexandru – „Consider că trebuie să existe o colaborare între Compania de 

Apă și asociația de proprietari. Compania de Apă întotdeauna refuză să vină să facă astfel de 
lucrări. Problema este că apa se strânge datorită țevii Companiei de apă. Legăturile nu s-au făcut 
la țeava nouă pusă acum când s-a reabilitat strada și apa se strânge la suprafață și nu 
interesează pe nimeni. Le-am spus că eu plătesc tot, inclusiv carburantul.” 

D-nul Primar – „O să îl chemăm pe domnul director Manea să stabilim ce este de făcut. 
Poate o să îl chemăm chiar în Consiliul local.” 

 
D-na Dobre Violeta – „Vreau să știu ce se întâmplă cu copacii care  sunt scoși acum de pe 

marginea str. Gen Teiușanu? Cine îi ia? Aceștia sunt luați de cineva.” 
D-nul Primar – „Cetățenii.” 
D-na Dobre Violeta – „Mă interesa dacă s-a intervenit pentru familiile nevoiașe.” 
D-nul Primar – „Este mai greu să îl îi luăm de la cetățeni, deoarece i-au plantat ei. De la 

grădiniță putem să îi luăm.” 
D-na Dobre Violeta – „Au fost deja luați cei de la grădiniță.” 
D-nul Primar – „Din aceia am dat unei persoane novoiașe.” 
D-na Dobre Violeta – „Nu a luat doar acea persoană. Asta ziceam, să îi direcționăm către 

familiile nevoiașe.” 
D-nul Primar – „Am dus și în curtea S.C. Urban și iarna îi mai dăm la astfel de persoane.” 
 
D-na Neacșiu Alexandrina – cetățean al orașului –  „Am venit și în ședința trecută 

deoarece am primit o adresă de la Primărie în care mi se solicita să demolez scările de acces. 
Am depus o solicitare la primărie și aștept un răspuns. Vreau să folosesc acest răspuns și 
împotriva persoanei care mă reclamă. Dacă dumneavoastră nu vă impuneți în fața ei, o să o fac 
eu pe altă cale”. 

D-nul Primar – „Eu am înțeles că vă impuneți în fața tuturor și când nu aveți dreptate. Am 
înțeles că ați facut un zid și ați pus lacăt la uscătorie.” 

D-na Neacșiu Alexandrina – „Spuneți ce am zidit, când am zidit și pe ce am pus lacătul?” 
D-nul Primar – „Spune persoana care vă reclamă. A venit d-nul Preoteasa cu d-nul Radu 

și au constatat că s-a construit ceva pe scara blocului.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „S-a construit, dar nu de către mine. Eu nu am construit 

nimic.” 
D-nul Primar – „Eu nu am zis că ați construit dumneavoastră. Ați plătit pe cineva să 

construiască.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Nu am plătit pe nimeni să construiască. Unde am construit 

eu zid?” 
D-nul Primar – „Cearta dumneavoastră cu cealaltă persoană nu este de acum, durează de 

ceva timp. Aceste probleme le rezolvați în instanță. 
Părerea mea este să vă împăcați. O să vă chem pe amândouă la mine în birou să 

discutăm această problemă.” 



 
 

V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Fieraru Gheorghe, 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 
                   Ghica Ion-Costin                                                       Jr. Jidovu Laurenţiu 
 

                                                           
                                                                
 

                                                                       Întocmit, 
                                                                      Cons. Jianu Marius 


