
 
 

 
PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local 
 al oraşului Drăgăneşti-Olt din data de 07.10.2022 

  
 

Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza 
dispoziţiei de convocare nr.473/07.10.2022 a Primarului oraşului Drăgăneşti-Olt, începând cu 
orele 11:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE  
 
Au răspuns prezent un număr de 13 consilieri locali în funcţie. Absenți d-nii: NĂDESCU 

Viorel, NEACȘU Ionuț și DOBRE Violeta. Participă de asemenea la lucrările ședinței d-na 
supleant MANEA NAIDIN Laura Loredana.  

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 MOCIOACĂ Ilie, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
1. Depunere jurământ supleant MANEA NAIDIN Laura Loredana, al cărui mandat a fost 

validat de Judecătorie. 
2. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 56 / 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: PM1, 
PM2, ZA1 și 15 “”.       

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 «Construire Parc fotovoltaic pentru consum propriu în 
Orașul Drăgănești-Olt, Județul Olt» , finanțabil prin Programul Operațional Infrastructura 
Mare(POIM) 2014-2020”.       

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

înregistrându-se 13 voturi pentru (unanimitate). 
 

III.DEZBATEREA ORDINII DE ZI. 
 

1. Depunere jurământ supleant MANEA NAIDIN Laura Loredana, al cărui mandat a 
fost validat de Judecătorie. 

D-na MANEA NAIDIN Laura Loredana citește jurământul și îl semnează în două 
exemplare, apoi ia loc în rândul consilierilor locali. 

 
2. Modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 56 / 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: PM1, PM2, ZA1 și 15 “ 



 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier MOCIOACĂ Ilie, 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 PRUNDEANU Narcizel, membru comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre.” 

D-nul CIUBUC Dumitru – „Ce modificăm la acest proiect? Suma de bani?” 
D-nul Primar – „ Se modifică și suma de bani și au făcut și modificare la proiect. La 

început a fost valoarea prea mare pentru blocurile prinse în proiect și le-am împărțit în două 
proiecte. Acum au rămas bani trebuie să ne grăbim să depunem proiectul. ” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier MOCIOACĂ Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 14 voturi pentru (unanimitatea celor prezenți). 
 

3. Emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii și depunerii unui proiect 
privind «Construire Parc fotovoltaic pentru consum propriu în Orașul Drăgănești-Olt, 
Județul Olt» , finanțabil prin Programul Operațional Infrastructura Mare(POIM) 2014-2020. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier MOCIOACĂ Ilie, 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 PRUNDEANU Narcizel, membru comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre.” 

D-nul Primar – „Există acum un proiect mare prin care orașul Drăgănești-Olt poate să 
facă un parc fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrică a tot ceea ce este în subordinea 
Primăriei: iluminat public, clădirile noastre, Casa de cultură, inclusiv Școli. Acest proiect cred că 
este benefic pentru noi.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier MOCIOACĂ Ilie – „Unde este locația?” 
D-nul Primar – „Locația va fi sub deal, la castelul de apă. Inițial stabilisem la fostul ALH, 

dar este foarte mult de lucru și poate nu ne acordă bani pentru viabilizarea terenului. Acest 
teren pe care l-am ales este liber, îi facem în cel mai scurt timp carte funciară și sper să ne 
încadrăm cu toată documentația pâna spre finele lunii.” 

D-nul STĂNESCU Vasile – „Ce destinație are terenul ales?” 
D-nul Primar – „Este izlaz.” 
D-nul STĂNESCU Vasile – „Și putem să-l folosim?” 
D-nul Primar – „ Alegerea acestui teren a fost ideea domnului Ciubuc Dumitru.” 
D-nul STĂNESCU Vasile – „Eu știu că Legea 18/1991 nu permitea utilizarea în 

asemenea scopuri a terenurilor pășune.” 
D-nul Secretar – „ Terenul va trebui scos din circuitul agricol. Există o modificare la legea 

fondului funciar adoptată în acest an, în sensul că s-a introdus o excepție de regula interdicției 
utilizării terenurilor izlaz în alte scopuri decât pășunatul.” 

D-nul Primar – „Această suprafață de teren a fost concesionată de d-nul SAMOILĂ Mihai 
pentru animale. Noi o să-i dăm suprafața de izlaz în altă parte.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier MOCIOACĂ Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 14 voturi pentru (unanimitate). 

 
 



 
 

IV. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 
                      Ilie Mocioacă                                                           Jr. Jidovu Laurenţiu 
 

                                                           
                                                                          

                                                                            Întocmit, 
                                                                          Cons. Jianu Marius 


