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MINUTA 

ședinței ordinare a Consiliului Local Drăgănești-Olt care s-a desfășurat în ziua de 24.11.2022 – ora 16:00 în 
sala de ședințe a Primăriei orașului Drăgănești-Olt 

 
S-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea nr. 159/24.11.2022 referitoare la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2022” adoptată cu 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 15 voturi 
valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

2. Hotărârea nr. 160/24.11.2022 referitoare la: „aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul III al  
anului 2022” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un 
total de 17 consilieri locali în funcție; 

3. Hotărârea nr. 161/24.11.2022 referitoare 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” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 
16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

4. Hotărârea nr. 162/24.11.2022 referitoare la: „vânzarea imobilului - apartament, ce aparține fondului  
locativ – domeniu privat al Orașului Drăgănești-Olt, compus din două camere, în suprafață utilă de 31,72 
mp, situat în str. Cpt. Drăgănescu, bl.. D, sc.A, parter, ap.1, jud.Olt, către actualul chiriaș - domnul ZIDARU 
Nicușor - titular al contractului de închiriere nr.  12 / 01.04.2015” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție;  

5. Hotărârea nr. 163/24.11.2022 referitoare la: „aprobarea suportării de la bugetul local a sumei totale de  
32.364 lei ,  reprezentând cheltuieli de judecată și drepturi salariale - diferențe între cele cuvenite și cele 
încasate din pensie - d-nei BARBU Alexandra” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

6. Hotărârea nr. 164/24.11.2022 referitoare la: „retragerea dreptului de folosință gratuită, în suprafață de  
300 mp, persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile impuse de Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

7. Hotărârea nr. 165/24.11.2022 referitoare la: „atribuirea de loturi în folosinţă  gratuită în suprafaţă de  
300 m.p, unor solicitanţi care îndeplinesc criteriile impuse de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”  adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi 
mpotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

8. Hotărârea nr. 166/24.11.2022 referitoare la: „revocarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 125 / 28.09.2022  
privind 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 17 consilieri locali în funcție; 

9. Hotărârea nr. 167/24.11.2022 referitoare la: „însușirea raportului de evaluare a terenului intravilan în  
suprafață de 150 mp, aparținând domeniului privat, situat în Orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, 
nr. 5, județul Olt, în vederea stabilirii cuantumului despăgubirii  lipsei de folosință” adoptată cu 16 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

10. Hotărârea nr. 168/24.11.2022 referitoare la: „însușirea raportului de evaluare a terenului intravilan în  
suprafață de 50 mp, aparținând domeniului privat, situat în Orașul Drăgănești-Olt, str. Morii, nr. 3, județul 
Olt, în vederea stabilirii cuantumului despăgubirii lipsei de folosință” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 
 

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