ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29.03.2021, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita, care s-a
desfasurat prin mijloace electronice/telefonice de comunicare, in conformitate cu procedura de vot
aprobata prin HCL nr. 39/2021 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local al municipiului Oltenita. Sedinta a fost convocata in baza Dispozitiei nr.90/2021 a
Primarului municipiului Oltenita, prin invitatia nr. 30440/2021.
Sunt prezenti pe platforma Google meet, toti cei 18 consilierii locali in functie; la sediul consiliului
local sunt prezenti : d-ra Dragan Cristiana - presedinte de sedinta, d-l Milescu Costinel - Primarul
municipiului Oltenita, d-l Butoi Ion - secretarul general al municipiului Oltenita, d-na Bordei
Gabriela-director Directia Urbanism, d-na Chirica Carmen –referent in cadrul D.A.P.L. si d-l Macau
Daniel ,care urmeaza sa depuna juramantul in calitate de consilier validat de Judecatoria Oltenita.
Sedinta este deschisa de d-l Butoi Ion care supune atentiei d-lor consilieri procesul verbal al sedintei
ordinare a consiliului local din data de 22.02.2021; nefiind obiectiuni sau observatii din partea d-lor
consilieri fata de continutul acestuia, se supune la vot si in unanimitate, acesta este aprobat de consiliul
local.
Se supune atentiei domnilor consilieri procesul verbal al sedintei extraordinare a consiliului local din
data de 23.02.2021; nefiind obiectiuni sau observatii din partea d-lor consilieri fata de continutul acestuia,
se supune la vot si in unanimitate, acesta este aprobat de consiliul local.
Se supune atentiei domnilor consilieri procesul verbal al sedintei extraordinare a consiliului local din
data de 15.03.2021; nefiind obiectiuni sau observatii din partea d-lor consilieri fata de continutul acestuia,
se supune la vot si in unanimitate, acesta este aprobat de consiliul local.
Preluand conducerea sedintei, d-ra Dragan Cristiana - presedintele de sedinta, da citire proiectului
ordinei de zi:
- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenita
S.R.L. pe anul 2021;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin
domeniului privat al municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel- primarul municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil apartinand domeniului privat al municipiului
Olteniţa, situat in intravilanul municipiului Oltenita, Intrarea Calarasi nr.18 E,numar cadastral 24964;
initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii
private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc
Sahia II,sc.C, etaj 4,ap.20, catre d-na Mitu Lucica-Daniela, titulara contractului de inchiriere;initiator:
Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii de catre SC Intens SRL Oltenita, in municipiul Oltenita,
b-dul 1 Decembrie nr.35, a unei autogari, ca activitate conexa a transportului public prin curse
regulate;initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea
avizului conform, in vederea schimbării destinatiei unui bun imobil(teren+constructii), apartinand
domeniului public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Razboieni nr. 7, aflat in
administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenita; initiator: Milescu Costinel-primarul
municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea
avizului conform, in vederea schimbării destinatiei unui bun imobil(teren+constructii), apartinand
domeniului public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Razboieni nr. 9, aflat in
administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenita; initiator: Milescu Costinel-primarul
municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea
avizului conform, in vederea schimbării destinatiei unui bun imobil(constructie), apartinand domeniului

public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Argesului nr. 12, aflat in administrarea
Scolii Gimnaziale “Prof.Lucian Pavel” Oltenita; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului
Oltenita;
- Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a 4 loturi terenuri agricole ce apartinand
municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita.
- Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii Serviciului Public Caminul pentru Persoane Varstnice
”Sfantul Gheorghe” Oltenita si Serviciului Public Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Oltenita ca unitati
de asistenta sociala, fara personalitate juridica,in cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita, din
subordinea Consiliului local al municipiului Oltenita; initiator:MilescuCostinel-primarul municipiului
Oltenita;
- Proiect de hotarare pentru desemnarea a 2 consilieri locali care sa faca parte din comisia de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Oltenita; initiator:
Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita;
- Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița,
pentru perioada aprilie - iunie 2021; initiator: Milescu Costinel-primarul municipiului Oltenita;
- Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Oltenita in anul 2021;
- Diverse.
La solicitarea d-lui Primar, presedintele de sedinta propune consiliului local si acesta aproba, in
unanimitate, suplimentarea ordinei de zi cu:
- depunerea juramantului de catre d-l Macau Daniel, al carui mandat a fost validat de Judecatoria Oltenita
in locul d-lui Bobocica Razvan-Alexandru, ca prim punct al ordinei de zi;
- proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Green Oltenita – Elaborarea planurilor de
atenuare si adaptare la schimbarile climatice in Municipiul Oltenita”; initiator: Milescu Costinel-primarul
municipiului Oltenita si discutarea acestuia inainte de alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
aprilie-iunie 2021.
Se supune la vot ordinea de zi in forma rezultata si in unanimitate, aceasta este aprobata de consiliul
local.
Urmeaza depunerea juramantului pentru functia de consilier validat, d-l Macau Daniel dand citire
juramantului si semnandu-l; din acest moment sunt in functie si prezenti la sedinta 19 consilieri.
Inainte de inceperea sedintei, d-ra Dragan Cristiana-presedintele de sedinta, propune ca pentru
eficientizarea sedintei, in cazul in care sunt discutii, obiectii sau adaugiri la proiectele de hotarare, timpul
de interventie pentru fiecare consilier in parte sa fie de 3 minute; supusa votului, propunerea este aprobata
in unanimitate de consiliul local.
Se trece la primul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal
Servicii Oltenita S.R.L. pe anul 2021. Presedintele de sedinta, constatand ca nu sunt obiectiuni sau
propuneri din partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate in acest proiect de hotarare, il supune la
vot; in unanimitate se adopta HOTARAREA nr. 19/2021 privind privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. pe anul 2021.
In continuarea sedintei se supune atentiei d-lor consilieri urmatorul proiect de hotarare privind
aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al
municipiului Oltenita; initiator: Milescu Costinel- primarul municipiului Oltenita.
Constatand ca nu
sunt interventii din partea d-lor consilieri, presedintele de sedinta, d-ra Cristiana Dragan, supune la vot
proiectul de hotarare si in unanimitate de voturi, se adopta HOTARAREA nr. 20/2021 privind privind
aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al
municipiului Oltenita.
In continuarea sedintei se trece la dezbaterea urmatorului proiect aflat pe ordinea de zi privind
dezlipirea unui bun imobil apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa, situat in intravilanul
municipiului Oltenita, Intrarea Calarasi nr.18 E,numar cadastral 24964.
Referitor la acest proiect de hotarare, domnul consilier Petre Leonard Florin, a dorit sa fie informat pentru
ce se face dezlipirea acestui teren si care este destinatia acestuia dupa dezlipire. Pentru ca in opinia
dansului, votul trebuie sa fie acordat in cunostinta de cauza, mai mult daca, aceasta dezlipire se va face
pentru o destinatie utila comunitatii. Pentru ca si d-l consilier Tomoiaga Dorel doreste lamuriri in acest
sens, i se acorda cuvantul d-nei Bordei Gabriela – director Directia urbanism, care precizeaza ca dezlipirea
acestui bun imobil se face in vederea inchirierii/concesionarii, in urma mai multor solicitari de la diverse
persoane. Este vorba despre un lot destul de mare, pentru care s-a propus o lotizare in 2 loturi in suprafata

de 4000 mp si 6396 mp, ulterior acestei dezlipiri se vor intocmi atat referatul de necesitate cat si proiectul
de hotarare in care se vor stabili atat destinatia terenurilor conform PUG, cat si raportul de scoatere la
licitatie, specificand ca acest teren nu se poate dezlipi in mai mult de 2 loturi, posibilitatea de dezlipire in
mai mult de 2 exista dar, ar necesita o documentatie suplimentara PUZ, iar in ceea ce priveste valorile
rezultate, acestea au fost calculate dupa valori similare aproximandu-se rezultatul. Presedintele de sedinta
constata ca nu sunt alte obiectiuni sau propuneri din partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate in
acesta, il supune la vot, cu 14 voturi pentru, 4 abtineri (Petre Leonard Florin, Oprican Marius Edward,
Tomoiaga Dorel, Ivan Cristian Laurentiu) si o neparticipare la vot (Constantin Gheorghe), se adopta
HOTARAREA nr. 21/2021 privind dezlipirea unui bun imobil apartinand domeniului privat al
municipiului Olteniţa, situat in intravilanul municipiului Oltenita, Intrarea Calarasi nr.18 E,numar
cadastral 24964.
Se supune atentiei d-lor consilieri urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind
aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit prin
A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.C, etaj 4,ap.20, catre
d-na Mitu Lucica-Daniela, titulara contractului de inchiriere. Observand ca nu sunt interventii sau
obiectiuni din partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate in acesta, presedintele de sedinta il
supune la vot si in unanimitate se adopta HOTARAREA nr.22/2021 privind aprobarea vanzarii unui bun
imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L., situat in municipiul
Oltenita, b-dul Tineretului nr.93-103,bloc Sahia II,sc.C, etaj 4,ap.20, catre d-na Mitu Lucica-Daniela,
titulara contractului de inchiriere.
In continuarea sedintei se trece la dezbaterea urmatorului proiect aflat pe ordinea de zi privind
aprobarea infiintarii de catre SC Intens SRL Oltenita, in municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie nr.35, a
unei autogari, ca activitate conexa a transportului public prin curse regulate. Nefiind interventii sau
obiectiuni din partea d-lor consilieri, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si in
unanimitate de voturi se adopta HOTARAREA nr.23/2021 privind aprobarea infiintarii de catre SC
Intens SRL Oltenita, in municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie nr.35, a unei autogari, ca activitate conexa
a transportului public prin curse regulate.
Se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind solicitarea adresata
Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbării destinatiei
unui bun imobil(teren+constructii), apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, situat in
municipiul Oltenita, str.Razboieni nr. 7, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenita,
unde presedintele de sedinta constata ca nu sunt interventii din partea d-lor consilieri fata de propunerile
formulate in acesta si il supune la vot; in unanimitate se adopta HOTARAREA nr.24/2021 privind
solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea avizului conform, in vederea
schimbării destinatiei unui bun imobil(teren+constructii), apartinand domeniului public al municipiului
Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Razboieni nr. 7, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea
Eliade” Oltenita.
In continuarea sedintei, presedintele de sedinta da citire urmatorului proiect de hotarare aflat pe
ordinea de zi privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea avizului
conform, in vederea schimbării destinatiei unui bun imobil(teren+constructii), apartinand domeniului
public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Razboieni nr. 9, aflat in administrarea
Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenita. Constatand ca nu sunt interventii sau observatii din partea
d-lor consilieri, presedintele de sedinta il supune la vot si in unanimitate se adopta HOTARAREA
nr.25/2021 privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea avizului
conform, in vederea schimbării destinatiei unui bun imobil (teren+constructii), apartinand domeniului
public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Razboieni nr. 9, aflat in administrarea
Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenita.
Presedintele de sedinta da citire urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind
solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea avizului conform, in vederea
schimbării destinatiei unui bun imobil(constructie), apartinand domeniului public al municipiului Oltenita,
situat in municipiul Oltenita, str.Argesului nr. 12, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Prof.Lucian
Pavel” Oltenita. Nefiind interventii sau obiectiuni din partea d-lor consilieri, presedintele de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare si in unanimitate de voturi se adopta HOTARAREA nr.26/2021
privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei si Cercetarii, pentru emiterea avizului conform, in
vederea schimbării destinatiei unui bun imobil(constructie), apartinand domeniului public al municipiului

Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str.Argesului nr. 12, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale
“Prof.Lucian Pavel” Oltenita.
Se supune atentiei d-lor consilieri urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind
inchirierea prin licitatie publica a 4 loturi terenuri agricole ce apartinand municipiului Oltenita.
Referitor la acest proiect de hotarare d-l Petre Leonard Florin, afirma ca privitor la unul dintre cele 4
terenuri (cel de din proximitatea statiei Petrom), cu o suprafat de aprox. 30 ha., timp de 30 ani a fost
cultivat cu porumb, Primaria neavand nici un castig, si ca atunci cand a facut o solicitare, ca din cele 40 ha.,
sa se aloce doar 5 ha. pentru infiintarea Parcului industrial, d-l primar Milescu Costinel i-a refuzat aceasta
cerere pe motiv ca pe acest teren se vor construi case, insa nu intelege de ce se doreste concesionarea
acestui teren in vederea plantarii culturilor de suprafata. D-l primar Milescu Costinel raspunde ca in
discutia avuta cu d-l Petre Leonard-Florin, a explicat ca pe acest teren, prioritatea care se doreste nu este
Parcul industrial, ci infiintarea unui nou cartier in mun. Oltenita, unde vor fi multe unitati construite
impreuna cu A.N.L., teren propice si disponibil pentru infiintarea Centrului cultural, care implica
amplasarea unei sali de de sport cu 180 locuri, a unui bazin de inot si o constructie pentru tineret (pentru
toate O.N.G.-urile din oras); mai spune d-l primar ca intai este necesara inchirierea ca teren agricol pentru
un an de zile a acestui teren, in speranta ca definitivarea PUZ se va face in timp util, demersurile pentru
acesta fiind in faza de avize, precizand ca in ceea ce priveste suspiciunea d-lor consilieri asupra unor
eventuale litigii care pot aparea din partea concesionarilor privitor la durata contractului, nu se vor
intampina probleme atata timp cat acestia vor constientiza ca terenul va fi scos la licitatie conform legii.
Licitatiile nu sunt facute, clauzele nu sunt stabilite.
Pentru ca atat d-nii Oprican Marius Edward, Pana Dumitru cat si Petre L. Florin doresc sa fie lamuriti
in privinta contractului de inchiriere, pentru ca in proiectul de hotarare nu se regaseste durata inchirierii de
1 an, d-l secretar general raspunde aratand ca in proiectul de hotarare transmis tuturor consilierilor, se
regaseste durata inchirierii de un an, iar in documentatia de atribuire si caietul de sarcini, sunt clare toate
detaliile, in asa fel incat sa nu intervina litigii asupra folosintei terenului pana la un an.
Observand ca nu mai sunt interventii sau obiectiuni din partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate
in acesta, presedintele de sedinta il supune la vot, cu 16 voturi pentru, doua voturi impotriva (Petre
Leonard Florin si Oprican Marius Edward) si o abtinere la vot (Tomoiaga Dorel), se adopta
HOTARAREA nr.27/2021 privind inchirierea prin licitatie publica a 4 loturi terenuri agricole ce
apartinand municipiului Oltenita.
In continuarea sedintei se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi,
privind aprobarea functionarii Serviciului Public Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sfantul Gheorghe”
Oltenita si Serviciului Public Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Oltenita ca unitati de asistenta sociala,
fara personalitate juridica,in cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita, din subordinea Consiliului local al
municipiului Oltenita.
La acest proiect de hotarare d-l Oprican Marius Edward intreaba de ce s-a luat decizia ca Serviciul Public
Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sfantul Gheorghe” Oltenita si Serviciul Public Unitatea de Asistenta
Medico-Sociala Oltenita sa nu mai aiba personalitate juridica si sa treaca in subordinea Directiei Asistenta
Sociala Oltenita.
Raspunzandu-i d-lui consilier, d-nul Viceprimar Pitoi Ion face precizarea ca Directia de Asistenta Sociala,
prin dispozitia d-lui Primar, este in subordinea dumnealui. Dat fiind faptul ca lucrurile nu au mers
corespunzator la cele doua unitati, in special la Caminul pentru Persoane Varstnice, s-a luat aceasta masura
ca cele doua entitati- Unitatea de Asistenta Medico-Sociala si Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sfantul
Gheorghe” sa faca parte din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita, care este in subordinea Consiliului
local al municipiului Oltenita.
D-l consilier Oprican Marius Edward mai intreaba ce se intampla cu postul de doctor la cele doua entitati.
D-l Viceprimar spune ca la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala, d-l doctor Postelnicu , si-a dat demisia
iar la Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sfantul Gheorghe”, d-na doctor este angajata cu contract
individual de munca. Mai spune d-l viceprimar, ca toti batranii sunt inscrisi la medici de familie de unde
primesc retete pentru medicatia de care au nevoie.
Nemaifiind interventii din partea d-lor consilieri, proiectul de hotarare este supus la vot si in unanimitate se
adopta HOTARAREA nr.28/2021 privind aprobarea functionarii Serviciului Public Caminul pentru
Persoane Varstnice ”Sfantul Gheorghe” Oltenita si Serviciului Public Unitatea de Asistenta MedicoSociala Oltenita ca unitati de asistenta sociala, fara personalitate juridica,in cadrul Directiei Asistenta
Sociala Oltenita, din subordinea Consiliului local al municipiului Oltenita.

Se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi pentru desemnarea a 2
consilieri locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
Secretarului general al municipiului Oltenita.
D-ra Dragan Cristiana-presedinte de sedinta, constatand ca toti cei 19 consilieri au transmis vot “pentru”,
informeaza ca in unanimitate se adopta HOTARAREA nr.29/2021 pentru desemnarea a 2 consilieri locali
care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului
general al municipiului Oltenita.
Se supune atentiei d-lor consilieri urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind
aprobarea depunerii proiectului “Green Oltenita – Elaborarea planurilor de atenuare si adaptare la
schimbarile climatice in Municipiul Oltenita”;presedintele de sedinta constata ca nu sunt interventii din
partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate in acesta si supus votului, in unanimitate se adopta
HOTARAREA nr.30/2021 privind aprobarea depunerii proiectului “Green Oltenita – Elaborarea
planurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice in Municipiul Oltenita” si discutarea acestuia
inainte de alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2021.
Se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind alegerea
președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada aprilie - iunie 2021.
Presedintele de sedinta constatand ca nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot si, in unanimitate se
adopta HOTARAREA NR. 31/2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
municipiului Oltenița, pentru perioada aprilie - iunie 2021.
Intrucat punctul urmator al ordinei de zi este Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a
municipiului Oltenita in anul 2021, presedintele de sedinta constata ca nu sunt interventii din partea d-lor
consilieri si declara ca s-a luat act de raportul mai sus precizat.
Trecandu-se la punctul Diverse, presedintele de sedinta da citire :
- adresei nr.30459/2021 a Primarului municipiului Oltenita;constatand ca nu sunt interventii din partea
d-lor consilieri, presedintele de sedinta supune la vot si in unanimitate acesta este aprobat;
- comunicarii Parchetului de pe langa Judecatoria Oltenita,in Dosar 806/P/2017, inregistrat la Primaria
municipiului Oltenita sub nr.5628/2021. Nefiind interventii, consiliul local ia act.
In continuarea sedintei, d-l Oprican Marius Edward, intreaba care este procedura de distribuire a
laptelui praf pentru copii sub un an si daca posibilitatea ca parintii care nu au ridicat laptele intr-o luna, sa-l
ridice luna urmatoare, deoarece unora dintre parinti li s-au spus ca nu mai este disponibil. D-na Hulea
Mirela –director Directia Asistenta Sociala, raspunde ca niciodata nu a intampinat astfel de probleme,
deoarece lunar, in baza listelor intocmite, D.S.P. asigura cantitatea de lapte necesar;afirma ca va analiza in
cel mai scurt timp sesizarea d-lui consilier si daca se confirma va actiona pentru solutionarea problemei.
Mai precizeaza faptul ca in cazul unor situatii similare, invita parintii in cauza la sediul Directiei pentru
lamuriri.
O alta intrebara, are si d-l Tomoiaga Dorel, privitor la asistentii medicali care au fost angajatii
Spitalului Oltenita, pe perioada determinata si care actualmente au ramas fara loc de munca, daca exista
posibilitatea angajarii unora dintre ei la centrul de vaccinare local. D-l viceprimar ii raspunde ca in aceasta
situatie, cei interesati pot lua legatura cu d-l dr. Marinescu-medic coordonator centru vaccinare Oltenita.
In finalul sedintei d-l Petre Leonard Florin solicita sa i se raspunda in scris cu privire la cate strazi sunt
neasfaltate, fara canalizare si fara gaze in municipiul Oltenita.
Constatand ca ordinea de zi este epuizata presedintele de sedinta declara inchisa sedinta.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dragan Cristiana
Intocmit:
Carmen Chirica- referent,

Secretar general
Butoi Ion

