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MINUTA 
ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Drăgănești-Olt care s-a desfășurat în ziua de 

08.12.2022 – ora 13:00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Drăgănești-Olt 
 

S-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
 

1. Hotărârea nr. 169/08.12.2022 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. 170/08.12.2022 referitoare 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”  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. 171/08.12.2022 referitoare 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 "”  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. 172/08.12.2022 referitoare 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”  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. 173/08.12.2022 referitoare la: „modificarea H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 56 / 2 
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”  adoptată cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
abțineri, 17 voturi valabil exprimate dintr-un total de 17 consilieri locali în funcție; 
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