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Nr.12560/15.03.2023 
 
 
                                                                  PROCES – VERBAL 
 
 
      Încheiat astăzi, 15 martie 2023, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, 
organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul autorității deliberative. La şedinţă 
participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat consilierii locali Mirela Cazacu și 
Liviu Dragomir. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul 
secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.  
      Dat fiind caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută de Legea 
nr.52/2003 și de Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.831/2022, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 
      Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) 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, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier local Ionel Moșescu a fost 
ales președinte de ședință pentru luna martie 2023, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.22 în unanimitate 
de voturi. 
      Ordinea de zi propusă prin Dispoziţia primarului nr.332/10.03.2023, transmisă în format letric consilierilor 
locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.12371/10.03.2023, sub confirmare de primire în 
aplicația WhatsApp și prin poșta electronică, publicată pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul 
consiliului local, a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate. 
      În continuare, președintele de ședință a invitat la dezbateri asupra Proiectului de hotărâre nr.23 privind 
aprobarea proiectului «Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe din orașul Ianca, județul Brăila», precum și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
avizat favorabil de către comisiile de specialitate nr.2 și 3 din cadrul consiliului local.  
      -Dl.Viorel Ciucaşu: Din analiza de nevoi ale celor două licee am constatat că s-a propus dotarea sălilor 
de sport diferențiat, iar aici mă refer la materiale unde valoarea la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» este 
mai mare decât la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu». Dacă domnul inginer Teiș Gheorghe, poate să-
mi aducă o argumentare?  
      -Dl.Gheorghe Teiș, consilier compartiment proiecte cu finanțare nerambursabilă: Analiza de nevoi a fost 
făcută de către directorii celor două licee, cu avizul și sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean 
Brăila, iar pe baza acestora noi am întocmit proiectul cu indicatorii tehnico-economici și bugetul aferent. 
      -Dl.Viorel Ciucaşu: Am adresat această întrebare pentru că din Ghidul proiectului reiese că suma alocată 
pentru dotarea unei săli de sport nu trebuie să depășească 10.000 de euro, iar la Liceul Tehnologic «Nicolae 
Oncescu» s-a prevăzut o sumă de 20.000 de euro. Întrebarea este în felul următor: e posibil ca acest proiect 
să fie respins în condițiile în care am depășit suma maximă prevăzută? 
      -Dl.Gheorghe Teiș: O să verificăm această situație, este foarte bine că ne-ați atras atenția, noi încă 
lucrăm la buget și la achiziții și dacă într-adevăr așa este, atunci ne vom încadra în suma de 10.000 de euro 
pentru a nu avea cheltuieli neeligibile. Practic, ținta noastră este să nu avem cheltuieli neeligibile la acest 
proiect. 
      -Dl.Viorel Ciucaşu: De ce am pus în discuție acest aspect? După cum știți, am mai avut o problemă cu 
acel echipament IT de la liceul nostru, pentru care a trebuit să mai facem o ședință de consiliu local pentru 
a aloca sumele necesare achiziției video-proiectoarelor care au fost omise din proiect! De aceea mă gândesc, 
dacă va fi acceptat proiectul așa cum a fost întocmit, să nu cumva să fim nevoiți și aici să alocăm de la 
bugetul local diferența de 10.000 de euro, iar aceasta ar fi o mare nedreptate pentru școala pe care o 
reprezint! 
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      -Dl.Gheorghe Teiș: Am spus mai devreme că o să verificăm această situație, pentru că încă suntem în 
faza de buget, iar în ceea ce privește proiectul anterior la care ați făcut referire, dacă vă uitați în Ghidul 
acestuia o să vedeți că în dreptul acelor table inteligente spune doar fără nicio specificație altceva, ca să nu 
mai aducem aminte de chestia asta. Eu cred că am lămurit de mult acest aspect, poate că e posibil să fie și 
o scăpare a consultantului respectiv, nu neg, dar în acea Ordonanța de urgență nu erau specificate acele 
video-proiectoare. Legat de ce ați spus cu suma de 20.000 de euro, repet, dacă se confirmă ceea ce ați spus 
vom opera modificările necesare. 
      -Dl.Viorel Ciucaşu: Nu am vrut să vă reproșez ceva anume, departe de mine gândul ăsta, însă ideea este 
să nu mai fim nevoiți să adoptăm o nouă hotărâre în regim de urgență pentru a corecta acest proiect!  
      -Dl.Ionel Manole: O întrebare pentru domnul primar: ne-ați prezentat aici în proiectul de hotărâre și în 
referatul de aprobare, semnate de dumneavoastră, un aviz de la Inspectoratul Școlar cu nr.1999/2000/ 
07.03.2003! Să înțeleg că această solicitare și avizul Inspectoratului au fost făcute în 2003, pentru că atunci 
nu era vorba de PNRR? 
      -Dl.Primar: Cred că este o eroare de redactare, domnule consilier. 
      -Dl.Ionel Manole: Îmi pare rău, nu vreau să vă jignesc, dar nu este prima dată în care găsim greșeli de 
redactare în referatele de aprobare confirmate chiar de dumneavoastră! Nu vreau să cred că semnați ca... 
      -Dl.Primar: Îmi asum aceste erori domnule consilier. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 
      -Dl.Secretar: Vreau să revenim totuși la bugetul proiectului: deci, dacă se confirmă sesizarea și temerea 
domnului consilier local Viorel Ciucaşu, asta înseamnă că revenim în consiliul local pentru actualizarea 
indicatorilor? 
      -Dl.Gheorghe Teiș: Nu. 
      Aici s-au încheiat intervențiile asupra Proiectului de hotărâre nr.23, după care a fost supus la vot și 
aprobat în unanimitate, mai exact cu 13 voturi pentru, deoarece nu au participat la vot consilierii locali Rădel 
Alexe și Viorel Ciucaşu. 
      -Dl.Gheorghe Teiș: Între timp am primit confirmarea de la colega mea din echipa de proiect, doamna 
Sava Diana, pentru domnul secretar, că ne vom încadra bugetul proiectului aprobat astăzi în sumă de 
2.231.779,79 lei și nu va mai fi nevoie de o altă hotărâre a consiliului local. 
      -Dl.Viorel Ciucaşu: Deci, ideea era în felul următor: nu aș dori ca între un liceu și altul să existe o diferență 
de valoare, iar materialele să fie mai multe într-o parte decât în cealaltă. Ținând cont că noi, Liceul Teoretic 
«Constantin Angelescu», suntem o unitate de învățământ cu 3 structuri și vă dați seama că avem nevoie de 
foarte multe materiale. Cred că întrebarea mea a fost una pertinentă, nu ca să lezeze cumva pe cineva! 
      -Dl.Secretar: Domnul Manole i-a reproșat mai devreme domnului primar o eroare de redactare la proiectul 
de hotărâre, anume anul 2003 în loc de 2023 la acel aviz al Inspectoratului Școlar, iar din respect pentru 
adevăr trebuie să vă spun că această eroare de redactare îmi aparține. Cred că nu mai este un secret pentru 
nimeni că toate aceste materiale, mai cu seamă proiectele de hotărâri și referatele de aprobare, sunt 
redactate exclusiv de mine din 1992 și până în prezent. Ați văzut că la unele ședințe sunt sute de pagini de 
redactat, uneori într-un termen foarte scurt, cum a fost și astăzi, de aceea mai pot apărea și astfel de erori. 
Noi vă transmitem din timp aceste proiecte de hotărâri, iar dacă constatați aceste erori de scriere cred că, 
principial și colegial, ar trebui să ne atenționați să le îndreptăm și să dăm hotărârii forma corectă, nu să vânați 
aceste greșeli! Eu nu am făcut asta cu dumneavoastră, dimpotrivă am avut grijă întotdeauna să vă scriu 
intervențiile în procesele verbale într-o formă extrem de corectă din toate punctele de vedere, și de formă și 
de fond, nu v-am vânat greșelile, că nu asta e misiunea noastră aici, ci dimpotrivă le-am îndreptat! Și 
dumneavoastră ați promovat proiecte de hotărâri, dar formele lor finale știți că eu le-am redactat în totalitate 
și era posibil să se strecoare și aici erori de scriere, dar ăsta nu era un motiv să vi se reproșeze că le-ați 
semnat fără să observați eventualele greșeli! Vom îndrepta acea eroare cu anul 2023 în hotărârea finală. 
      După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 15 martie 2023, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces 
verbal în 2 (două) exemplare. 
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