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MINUTA 
ședinței ordinare a Consiliului Local Drăgănești-Olt care s-a desfășurat în ziua de 28.12.2022 – ora 16:00 în 

sala de ședințe a Primăriei orașului Drăgănești-Olt 
 
S-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
1. Hotărârea nr. 174/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al Oraşului Drăgăneşti-Olt pe anul 2022” adoptată cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 16 voturi 
valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

2. Hotărârea nr. 175/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea contului de execuţie al bugetului local al  
oraşului Drăgăneşti-Olt la nivelul lunii decembrie 2022” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

3. Hotărârea nr. 176/28.12.2022 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 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 
17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

4. Hotărârea nr. 177/28.12.2022 referitoare la: „stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe  
asimilate acestora pentru anul 2023” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi 
valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție;  

5. Hotărârea nr. 178/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea calendarului de activități cultural- 
artistice ce se vor desfășura în cursul anului 2023 la nivelul orașului Drăgănești-Olt și a finanțării acestora” 
adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 
consilieri locali în funcție; 

6. Hotărârea nr. 179/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea prelungirii contractului de închiriere, încheiat  
cu S.C. Vodafone Romania S.A .- Bucureşti, pentru terenul în suprafaţă de 80 mp, domeniu privat al 
localității, situat în extravilanul oraşului Drăgăneşti-Olt” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

7. Hotărârea nr. 180/28.12.2022 referitoare la: „ modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 91/30.06.2022  
referitoare la aprobarea documentațiilor Notă conceptuală și Temă de proiectare aferente obiectivului de 
investiție „Modernizare alei din zona centrală a Orașului Drăgănești-Olt, jud. Olt””  adoptată cu 10 voturi 
pentru, 0 voturi mpotrivă, 7 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

8. Hotărârea nr. 181/28.12.2022 referitoare la: „stabilirea modalității de gestiune pentru Serviciul de  
salubrizare privind activitatea de "Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv 
colectarea și transportul deșeurilor din pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, 
precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și / sau la instalațiile de 
tratare" și aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea, prin achiziție publică de servicii, a acestei 
activități” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total 
de 17 consilieri locali în funcție; 

9. Hotărârea nr. 182/28.12.2022 referitoare la: „ aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de  
salubrizare a orașului Drăgănești-Olt privind activitatea „Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din 
localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor din pământ și pietre provenite de pe căile publice la 
depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și / sau la 
instalațiile de tratare”” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate 
dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

10. Hotărârea nr. 183/28.12.2022 referitoare la: „ completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 136 / 26.11.2021  
privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la 
nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 17 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro


11. Hotărârea nr. 184/28.12.2022 referitoare la: „completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr.138/26.11.2021  
privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de amenajare şi întreţinere a zonelor 
verzi, terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat 
S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi 
valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

12. Hotărârea nr. 185/28.12.2022 referitoare la: „completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 139 / 26.11.2021  
privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de montare și/sau întreținere a 
mobilierului urban și ambiental la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV 
S.R.L.” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 
17 consilieri locali în funcție; 

13. Hotărârea nr. 186/28.12.2022 referitoare la: „completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 140 / 26.11.2021  
privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de întreținere, reparații curente și 
reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV 
S.R.L.” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 
17 consilieri locali în funcție;  

14. Hotărârea nr. 187/28.12.2022 referitoare la: „completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 141 / 26.11.2021  
privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului  public de întreținere a cimitirelor la nivelul 
U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

15. Hotărârea nr. 188/28.12.2022 referitoare la: „Modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt  
nr. 30 / 29.06.2018 referitoare la însușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Orașul Drăgănești 
– Olt” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 
17 consilieri locali în funcție; 

16. Hotărârea nr. 189/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea concesionării unui loc de înmormântare  
familial extins, pe care urmează a fi edificate lucrări funerare supraterane, în cadrul Cimitirului din str. 
Morii – oraș Drăgănești-Olt, d-nilor COMAN Florea, COMAN Lămâița, COMAN Marian și GOMAN 
Lucia”  adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi mpotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 
17 consilieri locali în funcție; 

17. Hotărârea nr. 190/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea concesionării unui loc de înmormântare  
familial extins, pe care urmează a fi edificate lucrări funerare supraterane, în cadrul Cimitirului din str. 
Morii – oraș Drăgănești-Olt, d-nilor NINE Elena, NINE Gabriel, MIHAI Mariana și MIHAI Florica” 
adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 
consilieri locali în funcție; 

18. Hotărârea nr. 191/28.12.2022 referitoare la: „aprobarea concesionării unui loc de înmormântare  
familial extins, pe care urmează a fi edificate lucrări funerare supraterane, în cadrul Cimitirului din str. 
Morii – oraș Drăgănești-Olt, d-nilor GĂMAN Zavoda, NINE Petre, NINE Gabi și BRÎNDUȘE Luci” 
adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 
consilieri locali în funcție; 

19. Hotărârea nr. 192/28.12.2022 referitoare la: „ aprobarea traseelor și orarului microbuzului ce asigură  
transportul pre/școlarilor la unitățile de învățământ de pe raza orașului Drăgănești-Olt pentru anul școlar 
2022-2023” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un 
total de 17 consilieri locali în funcție; 

20. Hotărârea nr. 193/28.12.2022 referitoare la: „ aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes  
Local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, aferent anului 2023” adoptată cu 17 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 

21. Hotărârea nr. 194/28.12.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 155/25.10.2022  
referitoare 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 Drăgănești-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” adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, 17 
voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 
 

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


