
 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare – de îndată a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 

din data de 08.12.2022 
  
 

Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local Drăgăneşti-Olt a fost întrunită în 
baza dispoziţiei de convocare nr. 791 / 07.12.2022 la iniţiativa domnului Primar Tudorică 
Marian-Viorel şi s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt, începând cu 
ora 13:00. 

 
I. PREZENŢĂ ŞI PARTICIPARE  
 
Au răspuns prezent un număr de 16 consilieri locali în funcţie. Absent la începutul 

ședinței d-nul consilier local Tobescu Dorel. 
Din partea Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt participă d-nul Primar Tudorică Marian-Viorel, 

d-na Stoenică Eugenia, director executiv al Direcției economico-financiare, d-na Oprișan 
Florentina, șef serviciu Buget, finanțe, contabilitate și d-nul Jidovu Laurenţiu, secretar al 
localităţii. 

 
II. PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI DE CONSILIU ANTERIOARE 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, supune la vot procesul-verbal al 
ședinței extraordinare de îndată din data de 08.11.2022, înregistrându-se 15 pentru și 1 
abținere ( d-nul Neacșu Ionuț - neparticipant). 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, supune la vot procesul-verbal al 
ședinței ordinare din data de 24.11.2022, înregistrându-se 15 pentru și 1 abținere ( d-nul 
Prundeanu Narcizel - neparticipant). 

 
III. APROBAREA ORDINII DE ZI 
 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, 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 cuantumului și numărului burselor 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt aferente 
semestrului I al anului școlar 2022 –2023”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 

3. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt 
nr. 122/23.09.2022 privind implementarea proiectului " Înființare centru de colectare prin 
aport voluntar (CAV) în Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt "”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 



 
 

4. Proiect de hotărâre referitor la: „modificarea  H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 55 / 
28.08.2018 privind aprobarea proiectului “ Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – 
Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc” și a cheltuielilor legate de 
proiect”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 

5. Proiect de hotărâre referitor la: „Modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 56 / 
28.08.2018 privind implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – 
Gradinita; Reabilitare si modernizarea parc orasenesc” și a documentației tehnico-
economice la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia”.       

Iniţiator proiect,  Primar, Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, supune la vot ordinea de zi, 
înregistrându-se unanimitate pentru a celor prezenți. 
 

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 Neacșu Ionuț, acordă cuvântul preşedinţilor de 
comisii. 

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

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

 
2. Aprobarea cuantumului și numărului  burselor pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat din Orașul Drăgănești-Olt aferente semestrului I al anului școlar 
2022 –2023. 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, acordă cuvântul preşedinţilor de 

comisii. 
D-nul Tobescu Cornel, președinte comisia Buget – „Comisia Buget a dat aviz favorabil 

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

proiectului de hotărâre.” 
D-nul Primar – Au fost stabilite noile cuantumuri ale burselor. Dacă sunt întrebari, 

adresati-le. 
D-nul Ciubuc Dumitru – Am vazut aici stabilite niște cuantumuri ale burselor. Cum de 

bursa de studiu este stabilită la același nivel cu cea socială?  
D-na director executiv Stoenică Eugenia – Da, s-a stabilit acest cuantum pentru 

ajutarea copiilor cu necesități – rechizite, carti etc. Oricum bursa socială poate fi cumulată și 
cu alt tip de bursa. 

D-nul Ciubuc Dumitru – Eu consider că bursa de studiu ar fi trebuit să aibă un cuantum 
mai mare decât cea socială, pentru a-i cointeresa pe elevi să învețe. Se poate constată că din 
numărul total de elevi înscriși la cele două mari unități de învățământ cu personalitate juridică, 



 
 

doar aproximativ un sfert dintre aceștia sunt beneficiari de burse de studiu. Nivelul în 
învățământ scade mereu. 

D-na director executiv Stoenică Eugenia – Există niște criterii stabilite în funcție de care 
aceștia devin beneficiari ai burselor. 

D-nul Stănescu Vasile – Eu cred totuși că ponderea elevilor care primesc burse este 
rezonabilă, pentru că nu se poate ca majoritatea elevilor să fie peste nota 9, peste 7,50.   

D-na Dobre Violeta – Mulți dintre elevii de la Liceul tehnologic pentru că sunt la seral 
sau la "a doua șansă" nu beneficiază de burse. În plus, majoritatea bursierilor în această 
unitate de învățământ sunt de la Școala Comani. 

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

 
3. Modificarea și completarea H.C.L. Drăgănești-Olt nr.122/23.09.2022 privind 

implementarea proiectului " Înființare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în 
Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt " 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, acordă cuvântul preşedinţilor de 

comisii. 
D-nul Tobescu Cornel, 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 Primar – Am primit unele solicitări de clarificări. Acest proiect a fost inițiat din 

23.09.2022. Suntem în situația acum de a răspunde acestor clarificări, iar d-voastră dacă 
sunteți de acord să votați. 

D-nul Ciubuc Dumitru – În forma inițială a demersului nu au existat cheltuieli neeligibile. 
Acum sunt. De unde provin acestea? 

D-nul șef serviciu Oprișan Florentina – Conform Ghidului, cheltuielile eligibile se vor 
suporta din P.N.R.R.. TVA-ul se va suporta în schimb de la bugetul de stat, drept pentru care 
vor fi trecute ca și cheltuieli neeligibile. 

D-nul Ciubuc Dumitru – Deci nu de la bugetul local? 
D-nul șef serviciu Oprișan Florentina – Da, conform mențiunilor făcute și în raportul de 

susținere. 
 
Sosește la ședință domnul consilier local Tobescu Dorel. 
  
D-nul Ciubuc Dumitru – Am vazut mai multe cifre in privinta stabilirii populației la nivel 

de localitate. Care este cea corecta? 
D-nul șef serviciu Oprișan Florentina – 11.560 este cea corectă. Au fost erori de 

tehnoredactare.  
D-nul secretar Jidovu Laurențiu – Avem adresă recentă de la Institutul de Statistică în 

privința acestei cifre. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 

4. Modificarea  H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 55 / 28.08.2018 privind aprobarea 
proiectului “ Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. 



 
 

Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; Reabilitare si 
modernizarea parc orasenesc” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, acordă cuvântul preşedinţilor de 

comisii. 
D-nul Tobescu Cornel, 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 – Am observat că valoarea proiectului a crescut datorită creșterii 

prețurilor, dar anterior contribuția noastră la proiect era cu valoare 0. Ce se întâmplă acum? 
D-nul șef serviciu Oprișan Florentina – Conform recomandărilor primite de la A.M. 

P.O.R., după intrarea în vigoare a O.U.G. nr.64 / 2022, noi trebuie să aprobăm acum valorile 
totale actualizate – conform diferențelor de preț la materiale și o rezervă de implementare – pe 
care o vedeți la Cap. 7 în deviz. Vor mai veni și alte solicitări de clarificare, iar odată cu 
acestea se vor detalia și aceste sume. 

D-nul Ciubuc Dumitru – Deci nu este ultima modificare a acestui proiect. 
D-nul șef serviciu Oprișan Florentina – Așa este, dar dorim la acest moment să 

demarăm procedurile de licitație. Sumele vor fi decontate de AM POR. Pe parcursul execuției, 
sumele vor tot veni. 

D-nul Ciubuc Dumitru – Dar nu credeți că încă de acum la cheltuielile neeligibile ar fi 
trebuit să fie trecute sumele exacte? 

D-nul viceprimar Popescu Daniel – Recomandarea primită este de a nu fi trecute 
sumele decât în momentul în care se vor clarifica. 

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

 
5. Modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 56 / 28.08.2018 privind implementarea 

proiectului „Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - Camin copii. 
Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita; Reabilitare si 
modernizarea parc orasenesc” și a documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I. și 
a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia. 

 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, acordă cuvântul preşedinţilor de 

comisii. 
D-nul Tobescu Cornel, 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 Primar – Avem la acest proiect devizele de aprobat.  
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, supune la vot proiectul de hotărâre, 

înregistrându-se 17 voturi pentru (unanimitate). 
 
 
 
 



 
 

V. ÎNCHEIEREA ŞEDINŢEI DE CONSILIU 
 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier Neacșu Ionuț, 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 
                      Neacșu Ionuț                                                         Jr. Jidovu Laurenţiu 
 

                                                           
                                                                          
                                                                             


