
 
 

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 

din data de 25.10.2022 
  
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în baza dispoziţiei 
de convocare nr.579/20.10.2022 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 Mocioacă Ilie, declarând deschisă şedinţa de 

consiliu, face prezenţa consilierilor: au confirmat prezența toți cei 17 consilieri locali în 
funcţie.  

Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Tudorică Marian-Viorel, 
d-na Stoenică Eugenia, director executiv Direcția economico-financiară 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 Mocioacă Ilie, supune la vot procesul-verbal din 
data de 14.10.2022, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

 
 III. APROBAREA ORDINII DE ZI 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, dă citire ordinii de zi după cum 

urmează : 
 

1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2022” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
2. Proiect de hotărâre referitor 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” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
3. Proiect de hotărâre referitor la: „ atribuirea denumirii de CRINULUI unei străzi din  

Orașul Drăgănești – Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „atribuirea denumirii de DEPOZITULUI unei străzi  
din Orașul Drăgănești – Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
5. Proiect de hotărâre referitor la: „ atribuirea denumirii de ENERGETICIENILOR unei  

străzi din Orașul Drăgănești – Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

6. Proiect de hotărâre referitor la: „ atribuirea denumirii de FÂNTÂNII unei străzi din  



 
 

Orașul Drăgănești – Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

7. Proiect de hotărâre referitor la: „atribuirea denumirii de FUNDĂTURA ALUNULUI  
unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
8. Proiect de hotărâre referitor la: „ atribuirea denumirii de FUNDĂTURA ARMONIEI  

unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

9. Proiect de hotărâre referitor la: „atribuirea denumirii de FUNDĂTURA TRESTIEI  
unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
10. Proiect de hotărâre referitor la: „ atribuirea denumirii de MEȘTEȘUGARILOR unei  

străzi din Orașul Drăgănești – Olt” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

11. Proiect de hotărâre referitor la: „ atribuirea denumirii de ȘCOLII unei străzi din 
Orașul Drăgănești – Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
12. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea tarifelor aferente prestării activității de 

"Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din oraşul Drăgăneşti-Olt şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ" – componentă a 
serviciului de salubrizare de la nivelul Orașului  Drăgăneşti-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
13. Proiect de hotărâre referitor la: „completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 82 /  

30.06.2022 privind aprobarea tarifelor actualizate pentru prestarea unor servicii cu 
utilajele și mijloacele de transport S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
14. Proiect de hotărâre referitor la: „înființarea unor puncte secundare de lucru - în  

cadrul unor unități de învățămât preuniversitar de pe raza Orașului Drăgănești-Olt - 
aferente Cabinetului medical școlar” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
15. Proiect de hotărâre referitor la: „ actualizarea componenței Grupului de Inițiativă  

Locală și  a Grupului de Lucru Local pentru dezvoltarea comunităţii de romi din orașul  
Drăgănești-Olt” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
16. Proiect de hotărâre referitor la: „ repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă  

pe perioada exploatării acesteia în regim de închiriere,  d-nului MOGOȘ Andronel” 
Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

17. Întrebări, interpelări. 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, face precizarea că ordinea de zi a  
fost suplimentată cu încă două proiecte de hotărâre, care au fost dezbătute în cadrul 
Comisiilor de specialitate, și anume:  

1. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgăanești-Olt, 
județul Olt (III)” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului  ” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 



 
 

2. Proiect de hotărâre referitor la: „aprobarea constituirii drepturilor de servitute de 
trecere și de uz, în favoarea S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. , asupra suprafeței de 50 mp - 
teren intravilan, domeniu privat al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, situat în str.Morii, nr.3, în 
vederea instalării de rețele, conducte, linii sau echipamente aferente obiectivelor / sistemelor 
din domeniul gazelor naturale și pentru accesul la locul de amplasare a acestora” 

Iniţiator proiect, Primar ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot ordinea de zi 
suplimentată, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

 
IV. DEZBATEREA ORDINII DE ZI. 

 
1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Drăgăneşti-

Olt pe anul 2022. 
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 Ciubuc Dumitru – „Veniturile sunt de 36 mii lei și cheltuieli 736 mii. De ce la 

fiecare rectificare luăm de la dezvoltare?” 
D-na Stoenică Eugenia – „Deoarece nu au fost folosite creditele și ca să nu stea 

degeaba. În plus avem nevoie la partea de funcționare, se pot retrage de la dezvoltare și se 
pun la funcționare.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „De ce nu le cheltuim la dezvoltare? Pe lista de investiții avem 
toate proiectele acelea.” 

D-na Stoenică Eugenia – „Se amână.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Se amână până când le pierdem.” 
D-na Stoenică Eugenia – „Nu le pierdem.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „La anul, dacă nu le implementăm, le pierdem.” 
D-na Stoenică Eugenia – „Anul acesta degeaba păstrăm creditele acelea pentru că 

plățile nu se vor face la nivelul anului acesta.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Știți foarte bine că sunt proiecte semnate în 2019 și suntem 

în 2022.” 
D-na Stoenică Eugenia – „Și aceste proiecte se derulează în continuare.” 
D-nul Primar – „Au fost scoase la licitație și nu s-a înscris nimeni. Dumneavoastră nu 

știți?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu știm, pentru că nu ne-a spus nimeni. Spuneți-ne 

dumneavoastră acum.” 
D-nul Primar – „Îmi pare rău că nu știți că au fost scoase la licitație. Au fost puse și pe 

site-ul Primăriei. Numai asta nu urmăriți pe site-ul Primăriei.” 
D-na Stoenică Eugenia – „Proiectele rămân în continuare” 
D-nul Primar – „V-a explicat d-na Stoenică Eugenia și nu pricepeți.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu mai spuneți așa, că nu pricep. Dumneavoastră nu 

pricepeți!” 
D-nul Primar – „Nu am înțeles?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Pricep foarte bine.” 
D-nul Primar – „ Întrebați de două ori același lucru și v-a spus de două ori.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „ Vă spun eu, luați banii de la dezvoltare ca să-i băgați la 

salarii.” 



 
 

D-nul Primar – „Și vreți să stea oamenii fără salarii. Dumneavoastră vă luați salariul la 
Ocol?” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Da.” 
D-nul Primar – „Așa trebuie să-și ia și oamenii din Primărie salariul.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Am zis eu să nu ia banii?” 
D-nul Primar – V-am explicat destul de clar, dar văd că nu înțelegeți. 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu înțeleg eu? Nu înțelegeți dumneavoastră.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie – „Mai are cineva ceva de spus pe 

tema acestui proiect?” 
D-nul Primar – „Nu vă convine, nu votați.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 10 voturi pentru (Prundeanu Narcizel și grup politic P.N.L. - d-nul 
Popescu Daniel, Tobescu Cornel, Mocioacă Ilie, Martin Marian, Stănescu Vasile, Spătaru 
Ioana, Manea Naidin Laura, Achim Iulian, Vitan Marius) și 7 abțineri (grup politic P.S.D. - 
Nădescu Viorel, Ciubuc Dumitru, Stoenică Alexandru, Neacșu Ionuț, Fieraru Gheorghe, 
Ghica Ion Costin și Dobre Violeta). 

D-nul Primar – „Mulțumim că ajutați comunitatea. Nu trebuie să-și ia oamenii aceștia 
salariile, că nu vor unii consilieri locali? D-voastră vă luați salariul.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Dacă erau proiectele de investiții ajutam.” 
D-nul Primar – „Așa o să spunem și noi, că nu-și iau salariile că nu vor unii consilieri 

locali. Ce să facem dacă stăm rău cu banii acum, pentru că nu au venit rectificările de la 
Consiliul județean și de la Guvern. Vor veni săptămâna viitoare. De unde vreți să plătim 
oamenii aștia?” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Nu este treaba noastră.” 
D-nul Primar – „Este treaba d-voastră doar să întrebați și să încasați indemnizația la 

sfârșit de lună că sunteți consilier local?” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Știți ceva? Dumneavoastră ați angajat niște oameni.” 
D-nul Primar – „ Sunt banii prevăzuți pentru angajări în bugetul local.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Ajungeau dacă erau prevăzuți în buget.” 
D-nul Priumar – „Trebuia să angajez dacă locurile erau vacante. Au plecat unii și au 

venit alții.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „De ce nu ați prevăzut banii în buget dacă au venit alții?” 
D-nul Primar – Vedeți că posturile vacante sunt bugetate, dacă nu știați. Domna 

Stoenică explicați-i domnului Ciubuc. Văd că vrea să cunoască mai multe detalii.” 
D-nul Ciubuc Dumitru – „De ce nu ajung banii atunci?” 
D-na Stoenică Eugenia – „Întotdeauna a fost așa pe final de an.” 
D-nul Nădescu Viorel – „Domnule Primar, de ce vorbiți așa, pe acest ton?” 
D-nul Primar – „Pentru că nu se înțeleg explicațiile.” 
D-nul Nădescu Viorel – „Dar d-voastră înțelegeți?” 
D-nul Primar – Da. 
D-nul Nădescu Viorel – Nu trebuie să ne jigniți. 
D-nul Primar – Nu vă jignesc. 
D-nul Nădescu Viorel – Suntem consilieri ai orașului. Trebuie să ne respectați. 
D-nul Primar – Vă respect. Și eu sunt deocamdată Primarul orașului și trebuie să mă 

respectați ca atare. Când vă întâlniți cu Măruș pe stradă, după ora 16:30, puteți să îmi ziceți 
cum vreți.  

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie – Domnule Primar și domnilor 
consilieri, haideți să încheiem această discuție. Suntem în ședință de Consiliu. Altfel nu mai 
terminăm. 

 



 
 

2. 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. 

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

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

3. Atribuirea denumirii de CRINULUI unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

4. Atribuirea denumirii de DEPOZITULUI unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

5. Atribuirea denumirii de ENERGETICIENILOR unei străzi din Orașul Drăgănești –  
Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 Secretar – „Comisia Urbanism a depus un amendament în sensul ca această 
stradă să se numească strada Energiei. Este un nume mai facil de pronunțat.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot amendamentul, 
înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

6. Atribuirea denumirii de FÂNTÂNII unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, acordă cuvântul preşedinţilor de  

comisii. 



 
 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz  
favorabil proiectului de hotărâre, cu un amendament. Această stradă să se numească strada 
Zanaua, întrucât așa este cunoscută zona respectivă.” 

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

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot amendamentul, 
înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

 
7. Atribuirea denumirii de FUNDĂTURA ALUNULUI unei străzi din Orașul  

Drăgănești – Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, acordă cuvântul preşedinţilor de  

comisii. 
D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz  

favorabil proiectului de hotărâre, cu un amendament. Să se numească Aleea Alunului.” 
D-nul Nădescu Viorel, președinte comisia Juridică – „Comisia Juridică a dat aviz 

favorabil proiectului de hotărâre.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot amendamentul, 

înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

8. Atribuirea denumirii de FUNDĂTURA ARMONIEI unei străzi din Orașul 
Drăgănești – Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz  
favorabil proiectului de hotărâre, cu amendament. Să se numească Aleea Armoniei.” 

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

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot amendamentul, 
înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
  

9. Atribuirea denumirii de FUNDĂTURA TRESTIEI unei străzi din Orașul Drăgănești 
– Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, acordă cuvântul preşedinţilor de  
comisii. 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism a dat aviz  
favorabil proiectului de hotărâre, cu amendament. Să se numească Aleea Trestiei.” 

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

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot amendamentul, 
înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 

 



 
 

10.  Atribuirea denumirii de MEȘTEȘUGARILOR unei străzi din Orașul Drăgănești – 
Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

11.  Atribuirea denumirii de ȘCOLII unei străzi din Orașul Drăgănești – Olt. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

12.  Aprobarea tarifelor aferente prestării activității de "Curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice din oraşul Drăgăneşti-Olt şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ" – componentă a serviciului de salubrizare de 
la nivelul Orașului  Drăgăneşti-Olt. 

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 Secretar – „ Am pus la dispoziție modificările anexei înaintate de d-nul director la 
S.C. Urban Activ Serv S.R.L. și sesizate în cadrul comisiei de Urbanism. Presupun că s-au 
lămurit aceste aspecte.” 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

13.  Completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 82 / 30.06.2022 privind aprobarea tarifelor  
actualizate pentru prestarea unor servicii cu utilajele și mijloacele de transport S.C. 
URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt. 

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 preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 
 



 
 

14. Înființarea unor puncte secundare de lucru – în cadrul unor unități de învățămât  
preuniversitar de pe raza Orașului Drăgănești-Olt - aferente Cabinetului medical 
școlar. 

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

D-nul Ciubuc Dumitru – „La Școala gimnazială Comani nu este trecută suprafața 
spațiului.” 

D-nul Secretar – Suprafața va fi de 12,80 mp. Am primit releveul mai târziu și nu a fost 
individualizată suprafața în proiectul de hotărâre. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

15.  Actualizarea componenței Grupului de Inițiativă Locală și  a Grupului de Lucru  
Local pentru dezvoltarea comunităţii de romi din orașul  Drăgănești-Olt. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, 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 – „Trebuie desemnat un consilier local în locul d-lui Matei Dănuț 
Alexandru.” 

D-nul Ciubuc Dumitru – „Îl propun pe d-nul Fieraru Gheorghe.” 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot propunerea, 

înregistrându-se 16 voturi pentru (d-nul Fieraru Gheorghe nu votează). 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 

hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

16.  Repartizarea unei locuinţe A.N.L., rămasă vacantă pe perioada exploatării  
acesteia în regim de închiriere,  d-nului MOGOȘ Andronel 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

D-nul Stănescu Vasile, președinte comisia Urbanism – „Comisia Urbanism 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 preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

17.  Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat  pentru 
obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare străzi în orașul Drăgăanești-Olt, 
județul Olt (III)” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 



 
 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

18.  Aprobarea constituirii drepturilor de servitute de trecere și de uz, în favoarea 
S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. , asupra suprafeței de 50 mp - teren intravilan, 
domeniu privat al U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, situat în str.Morii, nr.3, în vederea 
instalării de rețele, conducte, linii sau echipamente aferente obiectivelor / sistemelor 
din domeniul gazelor naturale și pentru accesul la locul de amplasare a acestora. 

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

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Mocioacă Ilie, supune la vot proiectul de 
hotărâre, înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

19. Întrebări, interpelări. 
 
D-nul Fieraru Gheorghe – „Domnule Primar, am rugăminte să se bage grederul și pe  

str. Obor. Să nu se mai evite această stradă atunci când grederul se bagă la Stadion.” 
D-nul Primar – „Pe această stradă, fiind mai îngustă, am bagat buldoexcavatorul. Vă 

promit că mâine grederul va fi pe această stradă. Să anunțați oamenii să-și mute mașinile.” 
 
D-nul Ciubuc Dumitru – „Toată lumea cară piatră de la Comani, și Primăria și 

particularii. Știați de particulari?” 
D-nul Primar – „Particularii au cărat pentru Primărie să facem strada. Raba noastră nu 

face față. Inclusiv mașina mea a cărat ieri la str. Frăsinet. S.C. Urban a trimis acolo grederul 
și buldoexcavatorul. Dacă dumneavoastră îi vedeți și sunt în afara orelor stabilite de noi, vă 
rog să veniți și să ne anunțați. 

A mai luat cineva de la Condor două mașini cu piatră pentru străzi. Ei au niște nisip și 
nu este bun când plouă. I-am ajutat ca să nu stagneze lucrarea. Am fost la Compania de Apă 
deoarece și eu sunt nemulțumit de lucrări. Nu știu dacă vor termina ceea ce au început. Nu 
știu dacă respectă termenul. Nu este problema noastră, este problema celor care i-au 
angajat, a companiei de Apă.” 

 



 
 

D-na Neacșiu Alexandrina – cetățean al orașului – „Vreau să-mi spuneți și mie cum 
rezolvăm cu ferestrele de la baie scoase pe casa scării. Sunt trei sau patru apartamente care 
și-au făcut ferestre la baie pe casa scării. Am depus o sesizare și la Asociați de proprietari.” 

D-nul Primar – „Este Primăria proprietară?” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Nu este Primăria proprietară, dar dumneavoastră cu 

domnul Preoteasa puteți să interveniți deoarece este ceva ilegal. Vi se pare corect ca eu să 
trec pe casa scării și să simt mirosul de la wc?” 

D-nul Primar – „Trebuie să-i dați în judecată. Domnul Preoteasa și dumneavoastră v-a 
trimis hârtie când ați construit un stâlp sau un zid. Așa le-a trimis și lor.” 

D-na Neacșiu Alexandrina – „Nu mi-a trimis, pentru că eu nu am construit niciun zid. 
Nu știu cine v-a spus.” 

D-nul Primar – „V-a dat un avertisment, din câte îi amintesc eu. Acum această 
problemă nu aparține de noi.” 

D-na Neacșiu Alexandrina – „Ba da, aparține pentru că domnul Preoteasa este cu 
urbanismul.” 

D-nul Primar – „Nu cred că afectează acele lucrări rezistența blocului.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Nu afectează, dar nu este igienic. De ce există un 

proces-verbal între persoanele respective și D.S.P. prin care se obligă să le astupe?” 
D-nul Primar – „Noi putem să-i obligăm acum după ce D.S.P.-ul a intervenit ? Eu pot 

să vin la dumneavoastră să vă oblig să nu mai puneți lacăt pe ușa de la uscătorie?” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Nu am niciun lacăt. Doar la magazin. Eu am venit acum 

să vedem ce facem în continuare.” 
D-nul Primar – „Aveți Asociație de proprietari. Dacă nu rezolva aceasta, trebuie să vă 

adresați instanței de judecată.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „De ce trebuie să mă adresez eu?” 
D-nul Primar – „Pentru că eu nu sunt în cauză. Eu nu sunt proprietar.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Atunci fac și eu la fel. Este corect așa?” 
D-nul Primar – „Nu este corect, dar spuneți-mi ce pot să fac eu pentru 

dumneavoastră? Ați fost la organele abilitate și v-au dat aceeași soluție.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Există proces-verbal prin care au fost obligate să astupe. 

Primăria trebuie să-i amendeze. Dacă le dă amendă de câteva ori, atunci astupă aceste 
ferestre.” 

D-nl Primar – „Domnul Preoteasa să dea amenzi mâine la toți cei care sunt în 
neregulă pe această scară. Noi încercăm să vă ajutăm în limita posibilităților noastre.” 

D-nul Viceprimar – „D.S.P.-ul a fost acolo?” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „A fost.” 
D-nul Viceprimar – „Și de ce nu i-a amendat?” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Pentru că a trimis la dumneavoastră, la Primărie.” 
D-nul Viceprimar – „Cine a trimis?” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „D.S.P.-ul. A trimis și mie și Primăriei. Mie așa mi-au 

spus.” 
D-nul Primar – „Domnule Secretar, avem vreo adresă în sensul ăsta?” 
D-nul Secretar – „Nu mi-aduc aminte.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Este din anul 2017. Am eu o copie. Vă aduc eu domnule 

Secretar.” 
D-nul Primar – „Domnule Preoteasa, vă rog să mergeți mâine la doamna pe scară ca 

să vedeți despre ce este vorba.” 
D-na Neacșiu Alexandrina – „Știe, că a mai venit. În anul 2017 era șef la asociație 

domnul actual viceprimar Daniel Popescu și nu a luat nici dânsul măsuri la momentul 
respectiv.” 



 
 

V. 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 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 
                      Mocioacă Ilie                                                            Jr. Jidovu Laurenţiu 
 

                                                           
                                                                
 

                                                                       Întocmit, 
                                                                      Cons. Jianu Marius 


