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Nr.11048/31.01.2023 
 
                                                             PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2023, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, 
organizată și desfășurată la sediul autorității deliberative, cu prezența fizică a consilierilor locali. La şedinţă 
participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept domnul primar 
Fănel George Chiriță, precum și domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi 
procesul verbal al şedinţei. 
      Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului și celelalte materiale aferente au fost transmise 
din timp consilierilor locali, sub confirmare de primire în format electronic (prin e-mail și în aplicația www. 
whatsapp), precum și pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 31.01.2023, fiind publicate și în 
Monitorul Oficial Local, la care nu au fost solicitări din partea societăţii civile pentru organizarea vreunei 
dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri.  
      În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 22.12.2022 a fost 
transmis consilierilor locali prin aplicația www.whatsapp, prin poșta electronică, precum și în format letric la 
ședințele pe comisii din data de 30.01.2023 pentru a lua cunoștință de conținutul acestuia, la care nu s-au 
înregistrat obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      În continuare, domnul secretar prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului nr.5/ 
18.01.2023, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.10504/19.01.2023, precum și sub confirmare de primire în aplicația www.whatsapp și prin poșta 
electronică, publicată pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt 
propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate 
este următoarea:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.2 privind instituirea dreptului de uz și servitute legală, cu titlu oneros, asupra 
unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, în favoarea Societății Comerciale 
OMV Petrom S.A., în vederea realizării branșamentului la rețeaua electrică a obiectivului «Parc fotovoltaic 
Oprișenești»;  
      3.- Proiect de hotărâre nr.3 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
U.A.T. Oraş Ianca, pentru anul şcolar 2023-2024; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea bugetului orașului Ianca pe anul 2023; 
      5.- Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2023; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială Ianca din 
subordinea Consiliului Local, pe anul 2023; 
      7.-Proiect de hotărâre nr.7 privind preluarea în patrimoniul privat al U.A.T.Oraș Ianca, fără plată, a unui 
microbuz pentru transportul elevilor de la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca; 
      8.-Diverse. 
      În continuare, potrivit prevederilor art.123 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale 
art.1-alin.(2) din H.C.L.nr.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Mircea Mircescu este ales președinte de ședință, 
scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.1 în unanimitate de voturi.  
      Înainte de a se trece totuși la dezbaterea celorlalte proiecte de hotărâri, au fost înregistrate următoarele 
intervenții pe marginea organizării și desfășurării acestei ședințe: 
      -Dl.Ionel Manole: Aș dori să știu dacă ședința de astăzi este înregistrată audio-video? 
      -Dl.Mircea Mircescu: Da, eu zic că da, din câte observ. 
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      -Dl.Rădel Alexe: Da, domnule președinte, dacă se și transmite, pentru că celelalte două ședințe nu au 
fost postate pe pagina de internet a instituției? Așa a fost hotărârea consiliului local să se și transmită aceste 
ședințe. 
      -Dl.Marius Trufașu: La prima ședință, cea din noiembrie 2022, v-am informat că suntem într-o perioadă 
de acomodare cu acest sistem care este destul de greoi, că vor fi unele stângăcii în intervenții și că 
înregistrarea nu va fi postată deocamdată? 
      -Dl.Rădel Alexe: Am înțeles, și câți ani mai trebuie pentru acomodare? 
      -Dl.Marius Trufașu: Nu, ședința de azi este înregistrată și va fi postată. 
      Tot în această parte a ședinței s-a înregistrat și intervenția domnului Marian Pârvan, fost consilier local, 
după cum urmează: 
      -Dl.Marian Pârvan: Am dorit să particip la această ședință pentru că dezbaterea publică asupra bugetului 
local, anunțată pe pagina de internet a primăriei pentru data de 30 ianuarie 2023, nu s-a mai ținut! Anunțul 
a fost șters și de aceea am venit să particip și să vă cer permisiunea de a interveni în dezbaterile asupra 
bugetului local, pentru că am ceva de adus la cunoștința consiliului local. De altfel, am depus în acest sens 
o cerere la registratura instituției.  
      -Dl.Mircea Mircescu: Da, să ajungem la buget și o să puteți interveni, fie la început, fie la finalul 
intervențiilor consilierilor locali, nu la dezbaterile pe articole. 
      Acestea au fost intervențiile, după care, cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de 
zi au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate în ședințele acestora din data de 30 ianuarie 
2023, preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri asupra acestora, în ordinea aprobată. 
      Asupra Proiectului de hotărâre nr.2 nu fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate, 
respectiv cu 17 voturi pentru. 
      Asupra Proiectului de hotărâre nr.3 privind rețeaua școlară pentru 2023-2024, la avizarea căruia nu au 
participat consilierii locali Rădel Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucaşu, au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Aș dori o întrebare: se face transferul în organizare, am înțeles, dar ce se întâmplă cu 
cadrele didactice și personalul administrativ din acea Grădiniță? 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, problema care ați ridicat-o dumneavoastră este a Inspectoratului Școlar 
Județean Brăila și nu a Consiliului local al orașului Ianca. 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir-director Liceul Teoretic «Constantin Angelescu»: Cele două doamne 
educatoare de la Grădinița de pe str.Gării au intrat în restrângere de activitate. Noi am clasificat care dintre 
cele două educatoare va rămâne, pentru că la Grădinița de pe Calea Brăilei vom avea 4 grupe în loc de 3 
câte au fost anul acesta, iar cealaltă va merge la Inspectorat unde își va depune dosar și va trebui să participe 
la concurs pentru ocuparea unui post din cele vacante. În privința personalului administrativ, probabil că va 
fi disponibilizat începând cu data de 1 septembrie anul acesta. 
      -Dl.Mircea Mircescu: La noua grădiniță se vor crea locuri de muncă și vor putea merge acolo. 
      -Dna.Mirela Cazacu, consilier local-director Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu»: La Liceul nostru sunt 
4 posturi didactice vacante. Cred că se pot pune condiții de ocupare a posturilor nou create, cu prioritate de 
către personalul existent acolo, sau se poate rezolva prin transfer. Știți și dumneavoastră că la preluarea 
unei unități de învățământ nu se creează probleme personalului didactic și nici celui nedidactic. 
      -Dl.Ionel Manole: Să înțeleg, din discuția care a fost acum, că copiii vor pleca la noua Grădiniță fără 
doamnele educatoare? Dacă este așa, întreb și eu: cine suntem noi să le hotărâm soarta copiilor, care s-au 
obișnuit cu un mod de comunicare cu aceste doamne, s-a creat un atașament față de doamne. Ne-am 
întrebat dacă în aceste condiții facem bine copiilor?  
      -Dl.Mircea Mircescu: Păi, tocmai asta e problema, că nu hotărâm noi consilierii locali, ci Inspectoratul. 
      -Dl.Ionel Manole: Ba, da, noi asta facem prin acest proiect de hotărâre. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Nu, noi hotărâm organizarea rețelei școlare, nu cine pleacă. 
      -Dna.Mirela Cazacu: Am înțeles că a intrat la restrângere un cadru didactic. Deci, repet, la Liceul 
Tehnologic «Nicolae Oncescu» s-au creat 4 posturi, pentru că la noua Grădiniță sunt trei grupe cu program 
normal și  o grupă cu program prelungit. Eu nu cred că aceste doamne nu se încadrează să ocupe două din 
cele patru posturi, pentru a oferi continuitate în activitate. 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Din punctul meu de vedere rețeaua școlară pentru 2023-2024 nu a fost 
organizată legal! Da, este adevărat că argumentul principal îl reprezintă imposibilitatea obținerii autorizației 
sanitare de funcționare pentru Grădinița de pe str.Gării, dar vă vând un pont: în aceeași situație se află și 
Liceul, adică nici el nu are această autorizație! Mă întreb ce o să faceți la anul, o să-l treceți cu totul în 
subordinea celuilalt liceu? Eu oricum am să contest legalitatea acestei hotărâri, pentru că nu e normal ce s-
a întâmplat. Trebuia mai întâi să ne dați în administrare acea clădire și anul următor să fi transferat întregul 
nivel de învățământ preșcolar la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu». 
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      -Dl.Primar: Domnule director, din câte îmi aduc aminte, în urmă cu ceva timp ați făcut o adresă la primărie 
cum că acea clădire de pe str.Gării nu corespunde din punct de vedere al normelor sanitare, etc. Este așa? 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Da! 
      -Dl.Primar: Bun, clădirea în care va funcționa Grădinița cu program normal și cu program prelungit este 
în curtea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», așa cum rezultă și din cartea funciară. Atunci, dacă e 
normal așa cum spuneți dumneavoastră, să luați în administrare o clădire din incinta altui liceu, atunci o să 
vină acel liceu să ceară și el în administrare clădirea gimnaziului din curtea liceului dumneavoastră! Aici vreți 
să ajungem? 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Domnule primar, eu spun că nu s-a respectat legea la organizarea acestei 
rețele și pe acest argument o să contest hotărârea consiliului local. 
      -Dl.Primar: Ăsta-i punctul dumneavoastră de vedere. Legea este respectată, pentru că noi nu suntem 
aici să încălcăm legi. 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Așa ați spus și cu naveta cadrelor didactice și ați văzut că nu ați avut 
dreptate. 
      -Dna.Maria Alexe-administrator financiar Liceul Teoretic «Constantin Angelescu»: Domnule primar, știați 
că nu are autorizație sanitară de funcționare și ne-ați spus că ne dați nouă acea clădire, nu să ne sabotați! 
      -Dl.Secretar: Pentru că domnul director a pus în discuție legalitatea acestei hotărâri, vreau să precizez 
un singur lucru: noua rețea școlară s-a organizat pe baza avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean 
Brăila, fără de care hotărârea nu se putea adopta. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Și de la Ministerul Educației avem un Ordin pentru această rețea școlară. Bun, dacă 
nu mai sunt alte intervenții, să trecem la vot. 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Eu nu doresc să dezvolt mai mult subiectul, dar trebuie să vă informez că nu voi 
participa la vot pentru a nu intra în conflict de interese. 
      Din aceleași motive nu vor participa la vot nici doamna Mirela Cazacu și domnul Rădel Alexe. 
      În final, s-a supus la vot Proiectul de hotărâre nr.3, care s-a aprobat cu 9 voturi pentru și 5 voturi abținere 
ale consilierilor locali Iuliana-Doinița Bicoiu, Daniel Buzea, Emilian Grozea, Ionel Manole și Relu-Alin Vlad.  
      Înainte de a se începe dezbaterile asupra Proiectului de hotărâre nr.4, domnul secretar a precizat că 
pentru bugetul local pe anul în curs s-a propus un amendament de către consilierii locali din grupul PNL, 
anume de a se aloca o sumă de 18 mii lei în vederea dotării parcului auto al primăriei cu sisteme GPS, care 
a fost analizat la comisia economică. De asemenea s-a depus și o cerere de către domnul Pârvan Marian, 
fost consilier local, despre care s-a făcut vorbire și la începutul ședinței, urmând a veni cu precizări 
suplimentare la aceasta, care este oarecum neclară. 
      -Dl.Ionel Manole: Vă rugăm să ne spuneți când a fost publicat bugetul local pe site-ul primăriei și câte 
zile a fost ținut? 
      -Dl.Secretar: Pe data de 13.01.2023, în sinteză, fără sumele de la bugetul de stat pentru învățământ, 
după care a fost republicat imediat după ce ne-a parvenit, pe data de 26.01.2023, Decizia nr.1/2023 a 
A.J.F.P. Brăila. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Da, avem aici propunerea de amendament, dar la comisie nu s-a precizat și sursa 
de finanțare. 
      -Dl.Rădel Alexe: Dacă-mi permiteți, vă pot spune și sursa de unde se pot lua banii. L-aș întreba pe 
domnul Roșca, la capitolul 51.02, la anexa 1, la titlul bunuri și servicii, în articolul 20, aveți 10 miliarde. 
Detaliați pe ce stă acest articol, pentru că nu văd nimic în raportul dumneavoastră? 
      -Dl.Roșca Stănel-George, consilier serviciul financiar: 3.920 mii lei sunt salarii, materiale 1.000 mii lei și 
investiții 4.635 mii lei. 
      -Dl.Rădel Alexe: Mă rog, să înțeleg că acest buget este estimativ, provizoriu. Eu nu cred că era o 
problemă la atâtea cheltuieli o sumă atât de mică, 18 mii lei, pentru acest sistem. Deci, din acest capitol 
propun să se aloce suma de care am amintit. 
      Din acest moment s-a trecut efectiv la dezbaterea și aprobarea pe articole a Proiectului de hotărâre nr.4 
privind bugetul local pe anul 2023, după cum urmează: 
      -la art.1, 2 și 3 nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate astfel: art.1 și art.3 cu 10 
voturi pentru și 7 voturi abținere ale consilierilor PNL și consilier independent, iar art.2 cu 12 voturi pentru și 
5 voturi abținere; Notă: pentru a nu repeta această precizare de fiecare dată, pe parcursul acestui proces 
verbal, se înțelege că cele 7 voturi abținere sunt în totalitate ale consilierilor PNL și consilier independent; 
      -la art.4 s-au înregistrat următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: La venituri sunt adăugate și sumele restante, care au rămas neîncasate? 
      -Dl.Primar: Vi se pare o sumă mare, pentru că sunt prinși toți banii europeni care vor intra anul acesta. 
Sumele restante sunt o parte încasate, totul este pe o prognoză. 
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      După aceste intervenții, s-a supus la vot art.4 și s-a aprobat cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere. 
      La art.5 au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: La lit.b), impozite și taxe pe proprietate: sunteți siguri că se vor încasa banii ăștia? 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, suma aceasta este estimată, când vom prezenta execuția bugetului local 
pe acest an vom vedea dacă se încasează, sau nu. 
      -Dl.Ionel Manole: La lit.g), venituri din amenzi: să-mi fie cu iertare, dar de unde vom ști câte persoane 
vor fi amendate? 
      -Dl.Primar: Tot nu ați înțeles, că e o prognoză? 
      -Dl.Ionel Manole: Am înțeles, dar dacă nu va fi amendată nicio persoană, ce veți face? 
      -Dl.Primar: Nu se va întâmpla nimic, vor fi zero încasări la execuție! 
      După aceste intervenții, s-a supus la vot art.5 și s-a aprobat cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere.  
      La art.6, dezbaterile și aprobările s-au făcut pe litere, cu următoarele rezultate: 
      -lit.a), b) și c) au fost aprobate cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere; 
      -lit.d) a fost aprobată cu 14 voturi pentru, neparticipând la vot consilierii locali Rădel Alexe, Mirela Cazacu 
și Viorel Ciucașu; 
      -lit.e) și e.1) au fost aprobate în unanimitate, cu 17 voturi pentru; 
      -lit.f), g) și h) au fost aprobate cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere; 
      -lit.i) a fost aprobată în unanimitate, cu 17 voturi pentru; 
      -lit.j) a fost aprobată în unanimitate, cu 17 voturi pentru, aici fiind următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Eu vreau să întreb ce înseamnă acest articol: acțiuni economice generale? 
      -Dl.Primar: Cofinanțarea rețelelor de canalizare din satele Plopu și Oprișenești. 
      -lit.k) a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere; 
      La lit.l.1) au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Emilian Grozea: Observa că suma alocată activităților aflate în gestiunea Direcției Serviciilor Publice 
este aproximativ egală cu cea de anul trecut, ba chiar mai mică! De câteva ori, în ședințele anului trecut, am 
tot atras atenția asupra numărului din ce în ce mai mare de câini din oraș. Întreb acum: de ce nu s-a alocat 
o sumă mai mare pentru a se mări capacitatea de cazare a spațiului actual? 
      -Dna.Anca Dumitrache-director Direcția Serviciilor Publice: Ba da, s-a dublat suma alocată acestui 
serviciu, față de anul trecut. 
      -Dl.Emilian Grozea: Foarte bine, atunci vă propun să mai suplimentăm cu încă 200 mii lei. 
      -Dl.Primar: Aveți dreptate că trebuie extins spațiul actual, numai că trebuie să identificăm și terenul 
adecvat și de aceea nu am un răspuns concret acum. Să alocăm banii așa fără a avea și terenul necesar, 
nu are rost, pentru că acolo nu mai există posibilitatea extinderii. 
      După aceste intervenții, domnul Viorel Ciucaşu a propus să se supună la vot lit.l.1), incluzând și 
propunerea domnului Emilian Grozea, însă președintele de ședință a supus întâi la vot varianta propusă de 
executiv, care a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere. 
      -lit.l.2) a fost aprobată în unanimitate, cu 17 voturi pentru; 
      -lit.l.3) a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere; 
      -lit.l.4) a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 4 voturi abținere, neparticipând la vot consilierii locali Rădel 
Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucașu; 
      La lit.m) a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere, după următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Vă rugăm să ne explicați la ce se referă această sumă? 
      -Dl.Primar: Cheltuieli curente și de capital, investițiile, pe care le regăsiți în anexe, pe obiective. 
      La lit.n) a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere, ca și art.6 în ansamblu. 
      La art.7, alin.(1), (2) și (3) au fost aprobate pe rând cu același cvorum de 10 voturi pentru și 7 voturi 
abținere, aici fiind reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Marian Pârvan: O rog pe doamna Cazacu Mirela, să facă public adresa de e-mail a instituției pentru 
a vă transmite contractul de lucrări din anul 2012 încheiat cu finanțare din fonduri europene, pentru 
construirea atelierelor școlare, iar acum aceste obiective se regăsesc din nou în lista de investiții! Cum e 
posibil așa ceva? 
      -Dl.Primar: Îmi pare rău că trebuie să vă spun că nu mai țineți minte, pentru că în perioada aceea erați 
consilier local! Într-adevăr, s-a semnat un contract pe fonduri europene, dar la 3 luni după aceea am renunțat 
la el în Consiliul Local. Probabil că ați fost prezent la acea ședință! De 10 ani de zile v-am spus acest lucru, 
dar tot timpul mă acuzați că am furat eu banii europeni! Eu v-am mai zis să mă dați în judecată și dacă sunt 
vinovat, asta e, dar dacă nu sunt vinovat vom vedea în continuare. Erați consilier local când am renunțat la 
acel proiect după 3 luni, deci nu am ce să vă mai spun! 
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      -Dl.Ionel Manole: La anexa 4a, pct.7, este o sumă alocată pentru racordarea la utilități publice a Bazei 
sportive nr.1-Liceul Teoretic «Constantin Angelescu»: la ce se referă, pentru că acea bază nu știu când se 
va finaliza, dacă se va finaliza vreodată? 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, vedeți că nu sunteți informat corect! Peste câteva zile se deschide oferta 
pentru execuție și, conform contractului, suntem obligați să racordăm Baza sportivă la utilitățile publice.  
      -Dl.Ionel Manole: Bun, și o veți finaliza anul acesta, sau alocăm banii în zadar? 
      -Dl.Primar: Investiția este a Companiei Naționale de Investiții, ei fac licitația publică, ei se ocupă de toată 
lucrarea. Eu nu am de unde să știu dacă se va finaliza anul acesta, iar dacă noi facem un branșament 
electric, un branșament la gaze și unul la canalizare, încă din acest an, nu cred că-i rău!  
      Pe structura și sumele prevăzute art.8 nu au fost dezbateri, fiind supus la vot și aprobat cu 9 voturi pentru 
și 5 voturi abținere, deoarece nu au participat la vot consilierii locali Rădel Alexe, Mirela Cazacu și Viorel 
Ciucaşu, însă după aprobare au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Aș dori să mulțumesc consilierilor locali că în sfârșit, după 7 ani, au aprobat 
sumele necesare decontării navetei cadrelor didactice la nivel de abonament transport auto și nu CFR, cum 
s-a dorit prin acea hotărâre care a fost anulată de instanțele de judecată. Totodată, aș vrea să profit că este 
aici și doamna director Cazau Mirela, de la celălalt liceu, și aș vrea să o întreb dacă a găsit vreo soluționare 
la adresa pe care a primit-o privind naveta cadrelor didactice? 
      -Dna.Mirela Cazacu: Nu am primit nimic! 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Noi am primit de la primărie pe data de 10 ianuarie o adresă prin care mi se 
cere cu ce mașină vine fiecare profesor, nr.de înmatriculare, orarul, actul de deținere al autoturismului, etc. 
      -Dna.Mirela Cazacu: Credeam că vă referiți dacă am primit ceva oficial de la Inspectorat! Da, am primit 
de la primărie această adresă cu transportul. 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Bun, dacă ați primit această adresă, v-ați gândit la vreo soluție cum decontați 
naveta la cei care vin cu autoturismul? La nivel de abonament transport auto, sau la nivel de abonament 
CFR, ca să procedăm în mod unitar? 
      -Dna.Mirela Cazacu: Această situație se va hotărî la nivelul Consiliului de Administrație al Liceului, eu 
sunt doar reprezentantul acestuia, nu hotărăsc eu. Voi cere informațiile în contabilitate și vă voi răspunde la 
ședința următoare. 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Da, dar dumneavoastră sunteți președintele Consiliului de Administrație... 
      -Dl.Mircea Mircescu: Da, domnule director, dacă mai aveți ceva de discutat cu doamna Cazacu, vă rog 
să o faceți în particular. 
      -Dl.Secretar: Domnule președinte, domnul director a pus în discuție o problemă interesantă și vă rog să-
mi permiteți să-i răspund eu. Domnule director, am adoptat acea hotărâre pentru a stabili modul de decontare 
pentru cei care fac naveta cu autoturismul, dar ați contestat-o. În particular ați fost de acord cu mine că 
normele metodologice nu clarifică această situație, de aceea am intervenit prin acea hotărâre, iar acum ne 
cereți să vă spunem cum să decontați?! Nu, acum vă rugăm să rezolvați dumneavoastră această dilemă! 
      La art.9, privind bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», a fost o singură intervenție, astfel: 
      -Dl.Rădel Alexe: Aș dori să-i atrag atenția domnului Roșca asupra unui aspect: așa cum a prezentat 
domnul președinte bugetul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», detaliat la bunuri și servicii, așa trebuia 
detaliat și la dumneavoastră acel articol 20 de la capitolul 51.02 din bugetul local, și atunci vă reieșea suma 
de unde puteați lua banii pentru GPS-uri! 
      După această intervenție s-a supus la vot art.9, pe alineate, fără participarea consilierilor locali Rădel 
Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucaşu, înregistrându-se următoarele rezultate: 
      -alin.(1) a fost aprobat cu 12 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Daniel Buzea și Relu-Alin 
Vlad; 
      -alin.(2) a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Relu-Alin Vlad; 
      -alin.(3) a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Emilian Grozea; 
      -alin.(4) a fost aprobat cu 14 voturi pentru; 
      La art.10, privind bugetul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», nu au fost intervenții, fiind supus la 
vot pe alineate, fără participarea doamnei Mirela Cazacu, înregistrându-se următoarele rezultate: 
      -alin.(1),  alin.(3) și alin.(4)  au fost aprobate cu 16 voturi pentru; 
      -alin.(2) a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Relu-Alin Vlad; 
      La art.11, cu referire la bursele școlare, au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: La ambele licee am votat cheltuielile cu bursele, am fost de acord, dar sumele sunt 
doar de la bugetul de stat, de la bugetul local nu văd alocat niciun leu, pentru nicio bursă!? Măcar așa un 
stimulent pentru elevii ăia care pleacă de acasă. 
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      -Dl.Primar: Domnule consilier, începând de anul trecut, cheltuielile cu bursele se finanțează de la bugetul 
de stat. 
      -Dl.Ionel Manole: Dar pe noi nu ne oprește nimeni să le dăm copiilor, măcar 10 lei! Ne interzice legea să 
alocăm bani pentru burse și de la bugetul local? 
      -Dna.Maria Alexe: Nu interzice legea așa ceva. Domnule primar, măcar pentru bursele de performanță 
să fi alocat bani de la bugetul local!  
      -Dl.Primar: Mulțumesc, doamnă! 
      După aceste intervenții s-a supus la vot art.11, pe alineate, fiind aprobate în unanimitate. Cu același 
cvorum au fost aprobate și art.12, 13, 14 și 15, la care nu au fost intervenții, cu precizarea că la art.15 domnul 
Viorel Ciucaşu nu a participat la vot. 
      La art.16 au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Vă rog să vă explicați, deci: 880 mii lei din venituri proprii pentru poliția locală, din care  
80 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, 100 mii lei pentru cheltuieli de capital și 700 mii lei pentru 
cheltuieli de personal. Ultima sumă am înțeles-o, pe primele două nu le înțeleg? 
      -Dl.Primar: Cei 80 mii lei sunt cheltuielile cu gazele, energia electrică și carburantul. În plus, anul trecut 
au fost admiși la concurs 3 polițiști locali și anul acesta trebuie să-i trimitem la cursuri 3 luni de zile, în mod 
obligatoriu, de aceea e suma mai mare. Cei 100 mii lei reprezintă, dacă citeați anexa cu investiții, suma 
pentru achiziția unui autoturism nou, Dacia-Logan. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot art.16, fiind aprobat în unanimitate.  
      La art.17 au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Emilian Grozea: Propun suplimentarea fondurilor cu 100 mii lei, pentru serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân. Găsim și spațiul necesar, după aceea. Să vină banii mai întâi! 
      -Dna.Anca Dumitrache: V-am spus mai devreme că la acest serviciu s-a dublat suma față de anul trecut. 
      -Dl.Emilian Grozea: Am înțeles, dar strică o sumă în plus, sau ce!? 
      Dl.Primar: Domnule consilier, mai avem niște sume rezerve, după ce identificăm terenul aprobăm cu 
investiții, cu teren cu tot. 
      -Dl.Emilian Grozea: Vă dau o soluție pentru teren: cel împrejmuit din fosta CAP, care nu se știa al cui 
este! 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Domnule președinte, dacă acceptăm amendamentul domnului Grozea, vă rog să-l 
supuneți prima dată la vot, înaintea variantei din proiectul de hotărâre. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Nu, supunem mai întâi la vot varianta inițială, că așa-i regulamentul. 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Păi atunci am vorbit degeaba până acum! Mulțumesc! 
      Într-adevăr, s-a supus la vot varianta inițială, care a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere. 
      -Dl.Liviu Dragomir: Stimați colegi, am rugămintea, cu scuzele de rigoare, mă grăbesc extraordinar de 
tare. Am o problemă urgentă la locul de muncă, sunt așteptat deja de 10 oameni, vă rog să-mi permiteți să 
mă retrag. 
      La art.18 au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Ne-ați prezentat la sport 620 mii lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii 50 mii lei. Vă 
rog să detaliați. 
      Dl.Primar: Sunt cheltuielile de întreținere, cu energie, cu tot ce trebuie pentru cele două stadioane. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot art.18, fiind aprobat cu 9 voturi pentru și 7 voturi abținere.  
      La art.19 au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Am o întrebare: cum s-a ajuns la această sumă, sau atât a solicitat clubul Viitorul? 
      Dl.Primar: Nu am calculat nimic, domnule consilier, alocarea sumei se va face pe programe de finanțare. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot art.19, pe alineate, cu următoarele rezultate: 
      -alin.(1) a fost aprobat cu 9 voturi pentru și 7 voturi abținere; 
      -alin.(2), alin.(3) și alin.(4) au fost aprobate cu 10 voturi pentru și 6 voturi abținere, domnul Ionel Manole 
votând pentru; 
      La art.20-25 nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate după cum urmează: 
      -art.20, alin.(1) și (2), cu 10 voturi pentru și 5 voturi abținere, iar alin.(3) cu 15 voturi pentru, domnul Viorel 
Ciucaşu neparticipând la vot la acest articol; 
      -art.21, în unanimitate, 16 voturi pentru; 
      -art.22, cu 12 voturi pentru și 4 voturi abținere; 
      -art.23, cu 14 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Rădel Alexe, domnul Viorel Ciucaşu 
neparticipând la vot; 
      -art.24, cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Rădel Alexe; 
      -art.25, în unanimitate de voturi; 
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      După ce s-a dat citire art.26, au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Înainte de a vota bugetul în ansamblul lui, am o remarcă: am ajuns la ultimele articole 
ale hotărârii și totuși nu am văzut o sumă alocată pentru crearea de locuri de muncă! 
      Dl.Primar: Domnule consilier, aceeași problemă ați spus-o și anul trecut și atunci cred că v-am întrebat 
la fel: spuneți și dumneavoastră, dați-mi exemple cum primăria creează locuri de muncă, sau consiliul local? 
      -Dl.Ionel Manole: Prin atragerea de investitori. Primăria trebuie să se ocupe să creeze infrastructura și 
condițiile să vină investitori la Ianca. 
      Dl.Primar: Deci trebuie să-i plătim pe investitori să vină la Ianca? 
      -Dl.Ionel Manole: La nevoie, da! 
      -Dl.Mircea Mircescu: Domnule consilier, primăria a creat condiții pentru atragerea investitorilor: avem 10 
ha pentru parc industrial pe str.Aviatorilor, avem acolo rețea de gaze, energie electrică, apă, șosea asfaltată,  
canalizare, tot ce trebuie. Noi, cei din conducere, suntem deschiși, iar dacă nu suntem în stare, aduceți-i 
dumneavoastră pe investitori. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot art.26, fiind aprobat cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al 
domnului Rădel Alexe, ca de altfel și art.27, la care nu au fost intervenții. 
      Nici la ultimele articole, 28 și 29, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în 
unanimitate, iar hotărârea în ansamblu a fost aprobată cu 9 voturi pentru și 7 voturi abținere ale consilierilor 
PNL și consilier independent. 
      După ce președintele de ședință a dat citire cererii domnului Marian Pârvan, conform căreia datele 
privind veniturile și cheltuielile menționate în hotărârea de aprobare a bugetului pe acest an, nu sunt aceleași 
cu cele înregistrate în contul unic al primăriei deschis la Trezoreria Ianca, au fost următoarele intervenții:  
      -Dl.Roșca Stănel-George: După ce se aprobă azi bugetul, urmează să fie dus la Trezorerie, așa că nu 
are relevanță ce spuneți dumneavoastră. 
       -Dl.Mircea Mircescu: Domnule consilier, dacă noi de abia azi aprobăm bugetul local, cum poate să 
corespundă acele date? 
       -Dl.Rădel Alexe: Domnule președinte, cu amendamentul meu cum rămâne? 
       -Dl.Mircea Mircescu: Domnule consilier, s-a votat bugetul în forma inițială, fără amendamente! 
      S-a trecut în continuare la dezbaterea Proiectului de hotărâre nr.5, privind aprobarea bugetului Direcției 
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local, reținându-se următoarele intervenții: 
       -Dl.Marian Pârvan: O întrebare pentru doamna director: ce efective de câini aveți acum în depozit și 
care sunt cheltuielile cu hrană pe cap de câine/zi? 
      -Dna.Anca Dumitrache: Dumnealui, în calitate de cetățean, poate să depună o cerere la instituție pe 
legea accesului la informații publice și va primi răspuns în termenul legal. Azi avem de analizat un buget al 
instituției pentru anul 2023,  fundamentat pe activități, iar când vom prezenta contul de execuție pe anul 2022 
veți vedea și costurile la care vă referiți. 
      Dl.Primar: Domnule Pârvan, cheltuielile sunt conform legii.   
      -Dl.Marian Pârvan: În anul 2015 era de 28 lei/zi/câine și vream să știu cât mai este acum. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Domnule Pârvan, faceți cerere și vi se va răspunde, cum a spus doamna director. 
      -Dl.Ionel Manole: Am o întrebare pentru doamna Anca Dumitrache. Am înțeles că s-a rezolvat cu banii 
pentru adăpostul de câini, în sensul că s-au suplimentat, dar am văzut aici o neconcordanță: pentru furnituri 
de birou s-a prevăzut suma de 4,5 mii lei și pentru echipament de protecție o mie de lei! Cum vă explicați 
treaba asta, când Legea nr.319/2006, la art.22-pct.3, prevede obligația angajatorului de a asigura 
echipamente de protecția muncii tuturor angajaților? Vă rog să ne spuneți dacă cu o mie de lei se pot asigura 
echipamente de protecția muncii? 
      -Dna.Anca Dumitrache: Deci, bugetul de anul acesta al D.S.P. este mai mic decât cel de anul trecut, iar 
eu am tăiat în „carne vie” cheltuielile tot ce s-a putut, dar asta nu înseamnă că nu voi lua echipament de 
protecție salariaților.  
      -Dl.Ionel Manole: Doamnă, la protecția muncii nu trebuie să facem economii!  
      -Dna.Anca Dumitrache: Nu am redus numai de la protecția muncii, ci și de la carburanți, am redus de 
peste tot. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Doamna Dumitrache, poate aveți excedent de echipament și din anii trecuți, nu este 
necesar să cumpărați în fiecare an cască și salopete.  
      -Dna.Anca Dumitrache: Deocamdată eu nu știu cum va evolua bugetul Direcției, pentru că de la 1 martie 
îmi „pleacă” o activitate destul de importantă și nu știu ce impact va avea asupra bugetului, Nu știu ce venituri 
vor mai fi după prima lună, dar asta nu înseamnă că nu voi asigura echipament de protecție la salariați. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot Proiectul de hotărâre nr.5, fiind aprobat cu 10 voturi pentru și 6 
voturi abținere. 
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      La Proiectul de hotărâre nr.6, privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială (UAMS) 
Ianca din subordinea Consiliului Local, au fost următoarele intervenții: 
      -Dl.Marian Pârvan: Îl rog pe domnul director să ne spună care sunt cheltuielile de hrană/asistat/zi? 
      -Dl.Florin Beceanu-director UAMS: Norma minimă de hrană este 22 lei/zi, fiind stabilită prin Hotărâre de 
Guvern.  
      -Dl.Marian Pârvan: Mai puțin decât cheltuielile pentru un câine/zi!!! 
      -Dl.Ionel Manole: În organigrama UAMS am văzut că figurează un consiliu consultativ: cine face parte 
din el, ce rol are acest consiliu consultativ și cum a fost constituit? 
      -Dl.Florin Beceanu: Consiliul consultativ a fost prevăzut într-o Hotărâre de Guvern nr.412 din 2003 privind 
înființarea unităților de asistență medico-socială. Această hotărâre are multe prevederi care nu mai sunt 
aplicabile de mult, sunt pur și simplu depășite. De atunci și până în prezent pentru noi nu au mai fost emise 
alte hotărâri prin care să se reglementeze funcționarea acestuia, dar sunt alte acte normative incidente prin 
care s-a modificat mult modul de organizare și funcționare a UAMS, iar acest consiliu consultativ nu a 
funcționat vreodată.  
      -Dl.Ionel Manole: Am înțeles. Pentru că la pct.5, tot din Organigramă, aveți un compartiment administrativ 
care de acolo rezultă că nu se subordonează nimănui, puteți să-mi spuneți ce se întâmplă cu acesta? 
      -Dl.Florin Beceanu: Da, lipsește săgeata de subordonare contabilului șef, am să remediez. Mulțumim!  
      -Dl.Ionel Manole: Deci e o greșeală, am înțeles, mulțumesc! 
      După aceste intervenții s-a supus la vot Proiectul de hotărâre nr.6, fiind aprobat în unanimitate. 
      La Proiectul de hotărâre nr.7 privind preluarea în patrimoniul privat al U.A.T.Oraș Ianca, fără plată, a unui 
microbuz pentru transportul elevilor de la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, au fost următoarele 
intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: O întrebare pentru domnul director: ce l-a făcut pe dânsul să renunțe la acest microbuz, 
după atâția ani de când îl patronează, ținând cont că este dotat și cu sistem de monitorizare tip GPS? 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Da, noi asigurăm transportul de aproape 10 ani cu acest microbuz de la 
Berlescu la Școala primară Perișoru și apoi la Liceu, finanțarea asigurându-se din fondurile pentru costul/ 
elev. Anul trecut, din cauza creșterii costurilor la carburanți, piese, la întreținere în general, nu am mai putut 
să susținem această cheltuială. De aceea, astă-vară, am făcut o solicitare la primărie și ni s-a alocat suma 
de 10 mii lei să încheiem anul calendaristic, iar anul acesta la discuția pe buget cu domnul primar am arătat 
că ne-ar fi necesară suma de 33 mii lei pentru a finanța în continuare acest microbuz, însă acolo s-a 
concluzionat că ar fi mai bine să-l preia la primărie și să-l finanțeze direct. 
      -Dl.Ionel Manole: Și acum să înțeleg că vă retrageți sistemul de monitorizare tip GPS de pe microbuz? 
      -Dl.Emil-Ștefănuț Dragomir: Nu știu, deocamdată nu m-am gândit la asta! 
      -Dna.Maria Alexe: Bineînțeles că-l luăm, pentru că am dat bani pe el și este obiect de inventar. Oricum 
primăria nu agreează GPS-urile! 
      -Dl.Primar: Domnule director, nu dezinformați spunând că a vrut primăria să-l ia, dumneavoastră ați 
renunțat la el! Dumneavoastră ați zis că-l dați la primărie. Anul trecut vi s-a dat în plus 10 mii lei la rectificarea 
bugetului, nu la începutul anului. Deci, nu mai dezinformați consilierii locali, dumneavoastră ați renunțat la el! 
      După aceste intervenții s-a supus la vot Proiectul de hotărâre nr.7, fiind aprobat cu 13 voturi pentru și 1 
vot abținere al domnului Emilian Grozea, domnii Rădel Alexe și Viorel Ciucaşu neparticipând la vot pentru a 
nu fi în conflict de interese. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde s-au înregistrat următoarele intervenții: 
      -Dl.Rădel Alexe: Aș dori să-l întreb pe domnul primar, chiar și pe dumneavoastră domnule președinte, 
de ce vă opuneți acestui proiect de hotărâre pentru dotarea parcului auto cu sistemul de monitorizare tip 
GPS, pe care l-am tot adus în fața dumneavoastră de vreo 2 ani. Nu înțeleg ce vă face să-l respingeți, de 
fiecare dată căutați câte-o chichiță, deși dumneavoastră trebuia să aveți această inițiativă, nu eu. Vă dați 
seama că printr-un sistem GPS e mult mai ușor să ajungeți la un F.A.Z., să faceți o analiză analitică în 
contabilitate, pentru revizii, I.T.P., pentru orice, dar v-am dat o ofertă și v-am arătat acolo câte facilități sunt. 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, v-am zis de atâtea ori că nu eu votez aici, ci dumneavoastră. Eu sunt 
invitat aici, iar lucrurile sunt simple: cineva propune ceva, se supune la vot și majoritatea hotărăște, iar 
minoritatea trebuie să respecte votul majorității! Nu mă mai acuzați degeaba, dar puteți să-i întrebați și pe 
ceilalți consilieri de ce nu sunt de acord, deși știu că nu-s obligați să-și motiveze/justifice votul. Și 
dumneavoastră ați votat împotrivă la multe hotărâri, dar nu v-a întrebat nimeni de ce nu ați fost de acord! 
      -Dl.Rădel Alexe: Aș vrea totuși să vă întreb ceva: puteți să ne spuneți ce marcă e mașina dumneavoastră 
de serviciu și ce capacitate cilindrică are? 
      -Dl.Primar: Mașina nu este a mea, ci a instituției, este marca Nissan și cred că are în jur de 1900 cm3. 
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      -Dl.Ionel Manole: Tot pentru domnul primar am și eu câteva întrebări: 1.-dacă a început cadastrarea 
locală a teritoriului, în ce stadiu se află și ce sumă s-a alocat?; 2.-în contractul de asociere cu C.S. Viitorul 
Ianca se prevede că acest club trebuie să pună la dispoziție Consiliului Local un raport financiar: dacă a fost 
prezentat acest raport, cui a fost prezentat, de ce nu a fost pus și la dispoziția noastră? Dacă există, îl rugăm 
pe domnul primar să-l facă public, pentru că e o cheltuială publică; 3.-vreau să știu valoarea cheltuielilor cu 
buletinul informativ și de ce nu este pe acest buletin și Consiliul Local Ianca, pentru că banii vin de la acesta 
și nu pe persoană fizică?; 4.-aș dori să știu numărul adăposturilor de protecție civilă din Ianca, dacă sunt 
echipate, câte sunt și adresele lor pentru că ne-ați promis că ne puneți indicatoare de orientare, dar nu am 
văzut niciunul?!; 5.-ați specificat la D.S.P. că o parte din cheltuieli vor fi scăzute odată ce se vor vacanta niște 
posturi: ce posturi vor rămâne libere, ce se întâmplă cu personalul respectiv și dacă posturile rămase libere 
vor mai fi scoase la concurs vreodată? 
      -Dl.Primar: La prima întrebare, domnule consilier, suma de la bugetul de stat este prevăzută în bugetul 
local, nu ați observat-o? Este în cuantum de 160 mii lei și suntem la finanțarea 9. Nu am fost pregătit să vă 
prezint și situația din anii anteriori; 2.-C.S. Viitorul va prezenta un raport financiar și va fi făcut public; 3.- 
primarul nu este persoană fizică, iar valoarea buletinului informativ cred că a fost în jur de 100 lei; 4.-numărul 
adăposturilor civile, o să vi le prezentăm, dacă știam îl invitam aici pe domnul inginer Deacu, iar indicatoarele 
se vor monta; 5.-la D.S.P., nu știm exact când, probabil la 1 martie o parte din activitatea acesteia va pleca 
la operatorul unic, iar dacă posturile dispar nu are cum să mai fie scoase la concurs!; Logic, nu? 
      -Dl.Ionel Manole: Îmi cer scuze, mi-a mai scăpat ceva, dar asta este foarte important: e vorba de site-ul 
primăriei, unde au apărut listele cu notificările pentru plata restanțelor, culmea, spre surprinderea mea, sunt 
acele liste din 2021! În 2022 au fost alte liste, iar în 2023 au reapărut cele din 2021, repet aceleași liste din 
2021! Întrebare: de ce sunt acele liste? 
      -Dl.Primar: Nu știu să vă răspund, vom face verificările și vă informăm domnule consilier. 
      -Dl.Ionel Manole: Dacă vreți, vă pot arăta eu listele, că le am aici. Vă dau și exemple, cred că or să vină 
persoane în primărie care anul trecut, în 2022, au scos trei certificate fiscale pentru diverse activități, nu au 
fost găsiți cu datorii și, culmea, acum în listele astea apar cu notificări de plată! 
      -Dl.Primar: O singură rugăminte: veniți domnule consilier cu nume și prenume, ca să putem verifica, da? 
      -Dl.Ionel Manole: Dați-mi voie să vă spun acum: pe lista din 2021, la poziția 3629, vă spun că sunt eu 
unul dintre ei, vă pot demonstra și cu certificatele fiscale, culmea și apar din nou aici!? În 2021, când m-am 
găsit acolo, am venit la compartimentul taxe și impozite, l-am rugat pe funcționarul de acolo să-mi spună ce 
se întâmplă, că eu nu aveam datorii, și mi-a spus că e o greșeală! Și, spre curiozitatea dumneavoastră, în 
data de 6 ianuarie 2023 numărul de înregistrare a prezentei liste a fost 10104! În 3 zile, de la începutul anului, 
mă îndoiesc că s-au înregistrat atâtea cereri! 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, numerotarea începe de la 10.001, pentru că secvența de până la 10.000 
este repartizată serviciului de evidență a populației. 
      -Dl.Ionel Manole: Noi nu știm! 
      -Dl.Mircea Mircescu: Nu-i nimic, ați aflat acum. 
      Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care domnul președinte a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 ianuarie 2023, drept pentru care 
s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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