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      Încheiat astăzi, 19 ianuarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului 
Ianca. 
      La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de 
drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul secretar Alexandru Sterian care 
redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitați participă șefii serviciilor care au 
întocmit rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri. 
      Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul 
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la 
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile. 
      În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 
2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului 
local din data de 22.12.2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul 
consiliului local în termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la 
şedinţele pe comisii din data de 17.01.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat 
în unanimitate. 
      În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale 
art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier 
local Florea Lupu a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat 
conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza 
Dispoziţiei primarului nr.3/09-01-2017, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin 
Convocatorul nr.10190/09-01-2017, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul 
consiliului local, la care domnul primar mai propune completarea cu încă un proiect de hotărâre 
referitor la aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020, astfel că ordinea de zi 
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 
ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”; 
      2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 
ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII - Corp 1904, în vederea realizării unui 
așezământ cultural în satul Plopu”; 
      3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 
ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții 
„Pietruire DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul Batogu”; 
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      4.-Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția 
primarului nr.2/05.01.2017 privind stabilirea deficitului în secțiunea de funcționare și acoperirea 
temporară a golului de casă, în vederea plății salariilor pe luna decembrie 2016 și a unor cheltuieli 
materiale; 
      5.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul şcolar 2017-
2018; 
      6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020; 
      7.-Diverse.                                                                           
      Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de 
comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în 
ordinea aprobată. 
      La primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea 
adăugată, pentru obiectivele de investiții „Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele 
Filiu”, „Reabilitarea clădirii Școlii I-VIII - Corp 1904 în vederea realizării unui așezământ cultural în 
satul Plopu” și „Pietruirea DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu 
satul Batogu”, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.                                                           
      La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la validarea modificărilor 
făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.2/05.01.2017, au fot următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „O întrebare pentru doamna contabil șef: dacă poate să ne detalieze 
excedentul și de unde provine?” 
      Dna.Georgiana Turcu: „Nu am primit încă extrasul de cont de la Trezorerie, dar la sursa A, care 
înseamnă buget local, am avut 2.030.222 lei, am cheltuit 863.850 lei și a rămas un excedent de 
1.166.372 lei, iar la sursa E, autofinanțate, am avut 780.201 lei, am cheltuit 497.824 lei și a rămas 
un excedent de 282.377 lei.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Doamnă, revin: cât este excedentul anului 2016 și de unde provine?” 
      Dl.Primar: „Vă răspund eu: aproximativ 5.000.000 lei, din venituri proprii, care merge în 
totalitate la fondul de dezvoltare.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, care s-a aprobat în 
unanimitate. 
      Înainte de a se trece la dezbaterea penultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 2017-2018, domnul secretar a ținut să facă 
anumite precizări. 
      Dl.Secretar: „Circulă pe Internet o informație conform căreia directorul adjunct al unui liceu din 
Fălticeni, având și calitatea de consilier local, este cercetat de către A.N.I. pentru un posibil conflict 
de interese, deoarece a votat bugetul local și implicit bugetul liceului unde își desfășoară 
activitatea! Din punctul meu de vedere, dacă informația este așa cum a fost prezentată, consider 
că este o interpretare excesivă, chiar abuzivă a legii, pentru că aici nu poate fi vorba de un interes 
personal patrimonial al acelui director, ci acolo este un interes general. Gândiți-vă ce se poate 
întâmpla dacă un consiliu local este format din cadre didactice în proporție de peste 50%: nu se 
mai poate adopta bugetul învățământului din acea localitate!? Este absurd! Eu sper că instanța de 
judecată nu va gândi în aceeași termeni și nu va confirma presupusul conflict de interese. În tot 
cazul, am pus în discuție această situație înaintea aprobării rețelei școlare tocmai pentru a evita o 
interpretare similară și la noi și de aceea îi rog pe consilierii locali care se regăsesc în această 
rețea școlară să nu participe la dezbateri, dar mai ales la adoptarea hotărârii.” 
 
                                                                              2/3 



  

      În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de hotărâre, înregistrându-se următoarele 
intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Eu am înțeles doar 50% din această rețea, iar restul de 50% nu l-am înțeles 
și bănuiesc că vă dați seama din ce cauză! Dacă s-ar fi dorit sistematizarea rețelei până la capăt, 
atunci ar fi trebuit ca și Școala Plopu să fie inclusă în structura celuilalt liceu, pentru că și ea se află 
în aceeași situație ca Grădinița Ianca din punct de vedere al numărului de elevi. Așa, să faci 
această restructurare numai ca să nu fie director doamna Spânu, nu mi se pare corect, nu este o 
treabă serioasă! Rămâneau 2 centre puternice și atunci înțelegeam, dar așa…” 
      Dl.Primar: „În primul rând, ceea ce avem acum în discuție este doar o propunere, iar hotărârea 
vă aparține. În al doilea rând, aici nu este vorba de doamna Spânu pentru că dumneaei nu a fost 
numită director în urma unui concurs, ci este împuternicită în această funcție doar până la 
31.08.2017. În al treilea rând, vreau să vă amintesc că am avut aceste două centre și v-ați opus 
atunci când s-a pus problema destrămării lor. În al patrulea rând, vă rog să studiați legea și o să 
vedeți că Școala Plopu nu este în aceeași situație cu Grădinița Ianca din punct de vedere al 
numărului de copii, ceea ce înseamnă că nu ați fost informat corect! În fine, dincolo de faptul că 
numărul copiilor de la Grădinița Ianca este sub numărul prevăzut de lege, un alt  motiv de a trece 
Grădinița Ianca în structura Liceului „Constantin Angelescu” a fost acela că doamnele Alexe și 
Țenu au câte 1/2 normă la cele două unități de învățământ și dacă treceam Grădinița Ianca în 
structura Liceului „Nicolae Oncescu”, atunci erau nevoite să se transfere cu jumătate de normă la 
acest liceu. Oricum, în situația în care se află acum Școala Plopu, va veni și rândul ei.” 
      Dl.Radian Stănculescu: „Vreau să aduc și eu un argument în plus pentru menținerea Scolii 
Plopu ca structură cu personalitate juridică, acela că sumele alocate învățământului din mediul 
rural sunt cu mult mai mari față de cele alocate în mediul urban. Dacă am trece această unitate în 
structura Liceului „Nicolae Oncescu”, atunci am avea de pierdut mulți bani și ar fi păcat. Vreau să 
vă mai spun că a mai fost o tentativă de acest gen și atunci am dat în judecată Inspectoratul Școlar 
și am păstrat personalitatea juridică la Școala Plopu, așa că lăsați-o așa că-i mai bine!” 
      Dl.Gicu Mitache: „Domnule consilier, dacă analizați calitatea învățământului prin prisma 
banilor….” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul şcolar 2017-2018, 
fiind aprobată în forma propusă cu 11 voturi pentru și 3 voturi abținere, neparticipând la vot 
consilierii locali Maria Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucașu.  
      La ultimul proiect de hotărâre, privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-
2020, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care iarăși nu au fost 
intervenții, astfel că preşedintele a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al 
oraşului Ianca de astăzi, 19 ianuarie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  
în 2 (două) exemplare. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           S E C R E T A R,  
 

                                                                                                  
          Florea  LUPU                                                                                          Alexandru STERIAN    
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      Încheiat astăzi, 23 februarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Ionel 
Moșescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul 
secretar Alexandru Sterian care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitați participă șefii 
serviciilor care au întocmit rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri. 
      Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului local şi 
publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, 
opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile. 
      În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 
19.01.2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul de 3 
zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 
21.02.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1 
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Mircea Mircescu 
a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei 
primarului nr.159/13-02-2017, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.11278/13-02-2017, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, pentru 
care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi 
aprobată în unanimitate este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren 
din domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru racordarea la 
rețeaua electrică a locuinței doamnei Pîndaru Mariana din satul Plopu nr.182A; 
      2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a unui teren din domeniul public al 
orașului Societății Comerciale CIPRI COM S.R.L. Ianca; 
      3.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din 
imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al O.U.A.I. „22 M Dedulești I.S.G.”  și  
„ST. M. Kogălniceanu”; 
      4.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul 
public de salubrizare, precum și a chiriilor pentru spațiile administrate de către Direcţia Serviciilor Publice 
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca; 
      5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și 
materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017;        
      6.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor 
de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017; 
      7.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei 
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca; 
      8.-Diverse.                                                                           
      Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile 
de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată. 
      La primul proiect de hotărâre, privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui 
teren din domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru racordarea la 
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rețeaua electrică a locuinței doamnei Pîndaru Mariana din satul Plopu nr.182A, nu au fost intervenții, fiind 
supus la vot și aprobat în unanimitate.                                                           
      La al doilea proiect de hotărâre, cel referitor la prelungirea termenului de concesiune a unui teren din 
domeniul public al orașului Societății Comerciale CIPRI COM S.R.L. Ianca, au fot următoarele intervenții: 
      Dl.Secretar: „La comisie ați ajuns la o concluzie unanimă cu privire la acea condiție?” 
      Dl.Florea Lupu: „Da, am convenit în unanimitate să menținem acea condiție și am făcut această 
precizare în raport, cu obligația de a nu mai încheia actul adițional de prelungire a termenului de 
concesiune dacă nu retrage prima construcție la nivelul blocului E2.” 
      Dl.Viorel Ciucașu: „Cu dumnealui ați vorbit, a venit la dumneavoastră?” 
      Dl.Primar: „Nu, la mine nu a venit, dar a fost la serviciul de urbanism și a spus că nu are cu cine să 
discute! Eu vă rog să fiți de acord cu acea condiție și dacă nu o respectă vom face demersuri pentru 
demolarea construcției.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat în unanimitate în forma 
propusă. 
      La al treilea proiect de hotărâre, privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a 
spațiului din imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al O.U.A.I. „22 M Dedulești 
I.S.G.”  și  „ST. M. Kogălniceanu”, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      La al patrulea proiect de hotărâre, privind modificarea tarifelor de operare, a taxelor speciale pentru  
serviciul public de salubrizare, precum și a chiriilor la spațiile administrate de Direcţia Serviciilor Publice, au 
fost următoarele intervenții: 
      Dl.Viorel Ciucașu: „Mi se par destul de mari noile tarife: care este motivația acestor creșteri?” 
      Dl.Primar: „Din acest an țara noastră datorează fondului de mediu penalități pentru deșeurile menajere, 
penalități care au fost amânate din anul 2012. Anul trecut nu s-au mai putut amâna sau nu s-a mai dorit, 
astfel că acum se datorează o suprataxă de 80 lei/tonă + TVA, iar din anul 2018 taxa va crește la 120 
lei/tonă. Din acest an ar fi trebuit să funcționeze depozitul ecologic din orașul nostru, însă din cauza noii 
legislații a achizițiilor publice de anul trecut nu s-a reușit selectarea operatorilor. Acum se lucrează la noile 
caiete de sarcini și sunt șanse mari ca de anul viitor să intre în funcțiune acest depozit și să avem un preț 
unic în tot județul, așa că tarifele de astăzi vor fi valabile pentru scurt timp.” 
      Dl.Viorel Ciucașu: „În alte țări se acordă stimulente pentru colectarea selectivă a deșeurilor și ar trebui 
să facem și noi la fel, aici în oraș.” 
      Dl.Primar: „Și la noi se va face colectare selectivă cu noul operator. Pubelele au fost deja achiziționate, 
sunt câte patru pentru fiecare gospodărie, având culori diferite pe tip de deșeu și urmează să fie distribuite 
fiecărei gospodării. 
      Acestea au fost intervențiile, după care s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 12 
voturi pentru și 4 voturi abținere. 
      La ultimele trei proiecte de hotărâri, privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, 
umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
pe linia situaţiilor de urgenţă, respectiv actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei 
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind supuse 
pe rând la vot și aprobate în unanimitate. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „S-a dezafectat un teren de către OMV Petrom în satul Oprișenești, undeva în spatele 
complexului de agrement, teren care ar putea fi împădurit pentru a se înființa o perdea de protecție în acea 
zonă. Vă rog să vedeți care este situația juridică a acestui teren și poate reușim să-l împădurim.” 
      Dl.Primar: „Da, știu despre ce teren este vorba și cred că este o soluție bună împădurirea acestuia. Am 
să văd ce posibilități sunt și o să încerc realizarea acestei acțiuni.” 
      După aceste intervenții preşedintele a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al 
oraşului Ianca de astăzi, 23 februarie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 
(două) exemplare. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                    S E C R E T A R,  
 

                                                                                                
         Mircea MIRCESCU                                                                                         Alexandru STERIAN    
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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 16 martie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept domnul

primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul
verbal al şedinţei.

Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei Serviciilor
Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri
aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului local şi publicate pe
pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de
îmbunătăţire din partea societăţii civile, cu precizarea că o dezbatere publică asupra bugetului centralizat al oraşului
Ianca a fost organizată și pe data de 13 martie 2017, ora 10,00 la Casa de cultură.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 23.02.2017 a fost
publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind
pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 14.03.2017, la care nu au fost obiecții, fiind
supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1 alin.(2) din
Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Gicu Mitache a fost ales preşedinte de
şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.263/28.02.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.11779/
01-03-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt
propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este
următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
domnului Șerban Fănică, concesionarul terenului şi proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în
intravilanul orașului Ianca, str.Primăverii nr.172-Lot 24;

2.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare a unui
spațiu cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1, precum și
desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia specială pentru vânzarea spațiului;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul 2017;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de

specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local în anul 2017;
6-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca

pe anul 2017;
7-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe

anul 2017;
8-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017;
9-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Grădiniței din orașul Ianca pe anul 2017;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local

al orașului Ianca pe anul 2017;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea

Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017;
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12.-Proiect de hotărâre desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020;

13.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de

specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre, privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul

local domnului Șerban Fănică, nu au fost intervenţii, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de

vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1,
precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia specială pentru vânzarea spațiului și în comisia
de contestații, domnul viceprimar Mircea Mircescu a făcut următoarele propuneri pentru reprezentanții consiliului
local în cele două comisii: Florea Lupu și Mariana Luminița Anghelache-membri titulari în comisia de vânzare,
Viorel Ciucașu și Ionel Moșescu-membri supleanți; George Priceputu și Liviu Dragomir-membri titulari în comisia de
contestații, Mitrea Ștefan Marcel și Pisică Dănuț-membri supleanți. În unanimitate de voturi propunerile au fost
înscrise pe buletinele de vot, după care s-a trecut la exercitarea votului individual și secret.

Tot domnul viceprimar a propus și s-a aprobat în unanimitate constituirea unei comisii de numărare a voturilor,
în componența: George Sterpu, Maria Alexe și Ștefan Racu, comisie care va activa și la ultimul proiect de hotărâre
de pe ordinea de zi. După exercitarea votului, la care domnul Radian Stănculescu nu a dorit să participe, s-a
constatat că propunerile au fost aprobate în unanimitate de către cei care au participat la vot. De asemenea și
proiectul de hotărâre în ansamblu a fost aprobat cu același cvorum de 16 voturi pentru.

În continuare, pentru că nu au mai fost intervenții la niciunul din proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi,
președintele de ședință le-a supus pe rând la vot, fiind aprobate toate în unanimitate de către cei care au participat
la vot, după cum urmează:

- Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine

înfiinţate de consiliul local pentru anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice

înființate de consiliul local în anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, cu 15 voturi pentru, doamna

Maria Alexe și domnul Viorel Ciucașu neparticipând la vot pentru a evita conflictul de interese;
- Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, cu 16 voturi pentru, doamna

Mirela Cazacu neparticipând la vot pentru a evita conflictul de interese;
- Bugetul Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Bugetul Grădiniței din orașul Ianca pe anul 2017, cu 16 voturi pentru, doamna Maria Alexe neparticipând la vot

pentru a evita conflictul de interese;
- Bugetul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017, cu 17 voturi

pentru;
- Bugetul Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017, cu

17 voturi pentru;
- Desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae

Oncescu››, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020, s-a aprobat cu 16 voturi pentru, doamna Mirela Cazacu
neparticipând la vot pentru a evita conflictul de interese, cu precizarea că desemnarea doamnei Maria Alexe s-a
făcut prin vot secret.

În perioada în care s-a exercitat votul secret, domnul primar a solicitat un acord de principiu, iar consiliul local l-
a emis în unanimitate pentru următoarele acțiuni:

- inițierea demersurilor pentru cumpărarea unui teren în suprafață de 2.500 mp în zona blocurilor F1 și F4, de la
numitul Grama C. Gheorghe, în scopul amenajării unor spații de parcare a mijloacelor auto;

- cofinanțarea cu 9.000 lei a unui proiect cultural promovat de Muzeul Ianca, dacă va fi accesat la finanțare de
către Ministerul Culturii.

Pentru acestea, la timpul respectiv, vor fi promovate proiectele de hotărâri.
La punctul Diverse nu au mai fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările

şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 16 martie 2017, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Gicu  MITACHE Alexandru STERIAN
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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 6 aprilie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Liviu

Dragomir. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul
secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei
Serviciilor Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și şefii serviciilor/compartimentelor care
au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi
de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei
consiliului local.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului local şi
publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii,
opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de
16.03.2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul de 3
zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de
04.04.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Ștefan Marcel
Mitrea a fost ales preşedinte de şedinţă, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.267/24.03.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul 12647/24.03.2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local,
la care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din
Hotărârea Consiliului Local nr.56/29.09.2016 privind cesiunea  contractului de concesiune nr.7552/
01.11.2004 încheiat între Consiliul local al orașului Ianca și Cabinetul Medical Individual Dr.Bobancu Diana,
către MEDFAM Dr.Bobancu Diana S.R.L. Ianca, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a unui teren din domeniul public al
orașului, administrat  de consiliul local, Societății Comerciale ROLISTEL S.R.L. Ianca

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului centralizat al orașului Ianca
pe anul 2016;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2016;

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2016;

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale din satul
Plopu pe anul 2016;

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Grădiniței Ianca pe anul
2016;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2016;
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8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico
Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2016;

9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2017,
ca urmare a modificării taxei pe valoarea adăugată, pentru rest de executat la obiectivele de investiții din
cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul
Brăila››;

10.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul
proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila››;

11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2/2017 cu privire la modificarea
Documentului de poziție și avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică
organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii activităţilor pentru colectarea şi
transportul deşeurilor municipale în județul Brăila și activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi
publice în municipiul Brăila din cadrul ‹‹Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila››,
mandatarea primarului pentru a vota documentele menționate, precum și mandatarea Asociației pentru
derularea procedurii de atribuire publică a contractului;

12.-Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.56/29.09.2016
privind cesiunea  contractului de concesiune nr.7552/01.11.2004 încheiat între Consiliul local al orașului
Ianca și Cabinetul Medical Individual Dr.Bobancu Diana, către MEDFAM Dr.Bobancu Diana S.R.L. Ianca

13.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către

comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.

La primele 8 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și
aprobate în unanimitate, cu precizarea că, pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea nr.215/2001,
consilierii locali Cazacu Mirela, Alexe Maria și Ciucașu Viorel nu au participat la aprobarea conturilor de
execuție ale bugetelor unităților de învățământ unde aceștia își desfășoară activitatea.

La al nouălea proiect de hotărâre, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1
ianuarie 2017, ca urmare a modificării taxei pe valoarea adăugată, pentru rest de executat la obiectivele de
investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu
Ianca, județul Brăila››, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „O simplă remarcă vis-a-vis de referatul de susținere: m-a amuzat, m-a distrat pur și
simplu! Citez: ‹‹…după care în anul 2008 au fost achiziționate 5 - 6 proiecte de la SC Carpați Proiect care
vizau întregimea proiectului Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu…››. Nu
știu ce-a vrut să spună, dar îl înțeleg…!”

Dl.Primar: „S-a înțeles greșit, dați-mi voie să explic ce-i cu această investiție….”
Dl.Gicu Mitache: „Nu e nevoie domnule primar, pentru că știu istoria acestui proiect. Doar am vrut să

scot în evidență modul de exprimare într-un referat, care se mai numește și de specialitate, dar care n-are
nicio legătură cu obiectul discuției! Și dacă tot vorbim de modul superficial cum serviciile de specialitate
întocmesc materialele supuse dezbaterii consiliului local, vin și întreb contabilii: cum e posibil să prevezi o
anumită sumă la veniturile din autofinanțare și să realizezi un sfert din ce s-a previzionat!? La ce surse s-au
gândit și nu au mai fost identificate?”

La ultimele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând
la vot și aprobate în unanimitate.

Nici la punctul Diverse nu au fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 6 aprilie 2017, drept pentru care s-a
întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Ștefan Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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   PROCES - VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 21 aprilie 2017, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă participă …. consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat ……….. De 
asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, lipsind motivat domnul secretar 
Alexandru Sterian, înlocuit de drept de către doamna Dorina Predescu-consilier juridic, care redactează 
totodată şi procesul verbal al şedinţei. 
      Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi de astăzi a vizat o situație excepțională, de 
aceea s-a convocat și ședința de îndată a consiliului local, astfel că nu a mai fost afişat la sediul consiliului 
local şi nici publicat pe pagina proprie de internet. 
      În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 
06.04.2017, precum și cel de astăzi, vor fi supuse aprobării la proxima ședință ordinară a consiliului local. 
      În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1 
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Ștefan Marcel Mitrea, care a fost ales preşedinte 
de şedinţă în data de 6 aprilie 2017, conduce și ședința de astăzi. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia 
primarului nr.327/19.04.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin 
Convocatorul nr.14343/19-04-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului 
local, la care nu mai sunt propuneri pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi finală supusă 
la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.61/2016 privind 
aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport 
județean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - 
Buzău”. 
       
 
      La primele 8 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și 
aprobate în unanimitate, cu precizarea că, pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea nr.215/2001, 
consilierii locali Cazacu Mirela, Alexe Maria și Ciucașu Viorel nu au participat la aprobarea conturilor de 
execuție ale bugetelor unităților de învățământ unde aceștia își desfășoară activitatea. 
      La al nouălea proiect de hotărâre, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1 
ianuarie 2017, ca urmare a modificării taxei pe valoarea adăugată, pentru rest de executat la obiectivele de 
investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu 
Ianca, județul Brăila››, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „O simplă remarcă vis-a-vis de referatul de susținere: m-a amuzat, m-a distrat pur și 
simplu! Citez: ‹‹…după care în anul 2008 au fost achiziționate 5 - 6 proiecte de la SC Carpați Proiect care 
vizau întregimea proiectului Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu…››. Nu 
știu ce-a vrut să spună, dar îl înțeleg…!” 
      Dl.Primar: „S-a înțeles greșit, dați-mi voie să explic ce-i cu această investiție….” 
      Dl.Gicu Mitache: „Nu e nevoie domnule primar, pentru că știu istoria acestui proiect. Doar am vrut să 
scot în evidență modul de exprimare într-un referat, care se mai numește și de specialitate, dar care n-are 
nicio legătură cu obiectul discuției! Și dacă tot vorbim de modul superficial cum serviciile de specialitate 
întocmesc materialele supuse dezbaterii consiliului local, vin și întreb contabilii: cum e posibil să prevezi o 
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anumită sumă la veniturile din autofinanțare și să realizezi un sfert din ce s-a previzionat!? La ce surse s-au 
gândit și nu au mai fost identificate?” 
      La ultimele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând 
la vot și aprobate în unanimitate. 
      Nici la punctul Diverse nu au fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 6 aprilie 2017, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                       S E C R E T A R,  
 
 
    Ștefan Marcel MITREA                                                                                          Alexandru STERIAN 
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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 31 mai 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului
Ianca.

La şedinţă participă 13 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat
consilierii locali Iuliana-Doinița Bicoiu, Liviu Dragomir, Gicu Mitache și Ștefan Racu. De
asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul
secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca
invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit rapoartele de susţinere a
proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost
afişate la sediul consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora
nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din
partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesele verbale ale
şedinţelor consiliului local din 6 și 21 aprilie 2017 au fost publicate pe pagina proprie de
internet şi afişate la sediul consiliului local în termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus
la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 29.05.2017, la care nu
au fost obiecții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/
2001 și ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor
prezenţi, domnul consilier local Ionel Moșescu a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru
această lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.392/22.05.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.15530/ 22-05-2017, publicată pe pagina proprie
de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt propuneri de
modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului din
domeniul privat al orașului Ianca, având numărul cadastral 74207, înscris în cartea
funciară 74207 U.A.T. Ianca, precum și organizarea licitației publice pentru închirierea
acestora în scopul realizării unor obiective economice;

2.-Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/23.02.2017 și
respingerea cererii S.C.CIPRI COM SRL de prelungire a termenului de concesiune a
terenului din domeniul public al orașului, care a făcut obiectul Contractului
nr.13135/08.01.2007;
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3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
4.-Proiect de hotărâre pentru actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind

acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie;
5.-Proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul

public şi privat al oraşului Ianca administrate de consiliul local;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de închiriere a sălii de sport din cadrul

Campusului Școlar ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca;
7.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate

favorabil de către comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la
dezbaterea acestora. Nefiind intervenții la nici un proiect de hotărâre, s-au supus pe rând
la vot și au fost aprobate după cum urmează:

- aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului înscris în cartea funciară 74207, cu
12 voturi pentru, cu precizarea că domnul Florea Lupu nu a participat la vot, invocând
prevederile art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001;

- abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/23.02.2017 și respingerea cererii
S.C.CIPRI COM SRL de prelungire a termenului de concesiune a terenului care a făcut
obiectul Contractului nr.13135/08.01.2007, în unanimitate de voturi;

- rectificarea bugetului local pe anul 2017 și actualizarea normativelor proprii de
cheltuieli, cu 12 voturi pentru și un vot abținere al doamnei Mariana-Luminița Anghelache;

- însuşirea Inventarelor bunurilor care aparţin domeniul public şi privat al oraşului,
respectiv aprobarea taxelor de închiriere a sălii de sport din cadrul Campusului Școlar
‹‹Nicolae Oncescu››, în unanimitate de voturi.

Pentru că nici la punctul Diverse nu au fost intervenții, preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31
mai 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Ionel MOȘESCU Alexandru STERIAN
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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 iunie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Ionel Moșescu. De

asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian -
care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au
întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului local şi publicate pe
pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de
îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 31 mai 2017 a fost
publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind
pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 27.06.2017, la care nu au fost obiecții, fiind
supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1 alin.(2) din
Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Dănuț Pisică a fost ales preşedinte de
şedinţă, pentru această lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.484/19.06.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.16339/19-06-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai
sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate
este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenurilor care au făcut obiectul
Contractelor nr.15616 A-B/15.08.2007;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren din domeniul public al orașului, precum și
organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul amplasării de garaje auto;

3.-Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, care a făcut obiectul
Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012, Societății Comerciale AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, pentru
dezvoltarea obiectivului „Grup Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017;
5.-Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de întocmire a Registrului Agricol în anul 2017;
6.-Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca;
7.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de

specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora.
La primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de concesiune a

terenurilor care au făcut obiectul Contractelor nr.15616 A-B/15.08.2007, lotizarea unui teren și organizarea licitației
publice pentru amplasarea de garaje, respectiv închirierea unui teren Societății AMROMCO ENERGY, nu au fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, pornind de la raportul suplimentar al serviciului
financiar privind alocarea sumelor necesare acordării voucherelor de vacanță începând cu luna iulie 2017, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Pentru a analiza această nouă propunere de rectificare a bugetului local, ar fi trebuit să
propunem completarea ordinii de zi pentru că este o nouă hotărâre. Eu cred că aceasta nu este o urgență și putem
amâna pentru ședința următoare.”

Dl.Secretar: „Nu cred că putem vorbi de o nouă hotărâre și implicit de completarea ordinii de zi, ci de o
completare a unui proiect de hotărâre existent deja pe ordinea de zi. Pe de altă parte, urgența vine din faptul că de
luna următoare încep concediile de odihnă și salariații pot beneficia de aceste vouchere.”
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Dl.Gicu Mitache: „Este totuși în discuție o sumă consistentă și trebuie să analizăm cu atenție celelalte reduceri
de cheltuieli propuse pentru a se acorda aceste vouchere, iar dacă este totuși o urgență să facem o ședință
extraordinară.”

Dl.Primar: „Aveți perfectă dreptate, dar nu am putut să prezentăm la comisie această rectificare pentru că am
așteptat promulgarea noii legi de salarizare, ca nu cumva să se fi amânat din nou acordarea voucherelor de
vacanță. Apoi mai e și procedura de achiziție a voucherelor care durează și asta aproape o lună, plus avizarea
bugetului de Administrația Finanțelor Publice, de aici necesitatea aprobării astăzi a sumei propuse.”

Dl.Viorel Ciucașu: „Domnule secretar, având în vedere obiecțiile domnului Mitache, este vreo problemă de
legalitate dacă aprobăm totuși astăzi această rectificare?”

Dl.Secretar: „Nu are cum să fie o problemă de legalitate pentru că este dreptul consiliului local să aducă
modificări și completări unui proiect de hotărâre, inclusiv în plenul ședinței, chiar dacă la comisie nu au fost
discutate modificările și completările respective. Deci, noi avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local, iar ceea ce se propune acum prin noul raport al serviciului financiar contabil apare ca o
completare a acestuia, ca un amendament și nu ca o nouă hotărâre cum s-a spus mai înainte.”

Dl.Gicu Mitache: „În altă ordine de idei, în momentul în care facem aceste bugete și spunem că am muncit
foarte mult la ele, că sunt foarte bine fundamentate și gândite, de ce mai venim cu astfel de rectificări absolut
neplăcute? Oare nu se știa atunci când am aprobat bugetul local și pe cele ale unităților de învățământ că trebuia
să se cumpere cărți pentru premii de sfârșit de an școlar?.”

Dl.Primar: „Da, e o situație neplăcută, dar pur și simplu s-a omis și nici unitățile școlare nu au solicitat.”
Cam acestea au fost principalele intervenții la acest proiect de hotărâre, după care s-a supus la vot pe articole

și alineate, fiind aprobat în unanimitate de voturi, inclusiv propunerea de completare și alocare a sumelor pentru
acordarea voucherelor de vacanță potrivit raportului serviciului financiar contabil.

La ultimul proiect de hotărâre nu au mai fost intervenții, fiind și el supus la vot și aprobat în unanimitate, după
care domnul primar a prezentat succint câteva idei din raportul privind starea economico socială și de mediu a
orașului, raport care a fost publicat și pe pagina proprie de internet, la care nu au fost intervenții, interpelări,
întrebări, etc.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse. Aici, pentru început, doamna Mirela Cazacu-
directorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› și domnul Ștefănuț Dragomir-directorul Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu››, au informat consilierii locali și publicul prezent în sală că cele două licee au fost selectate
pentru aplicarea proiectului cu finanțare nerambursabilă în valoare de 70 mii euro, intitulat ROSE, care are ca scop
final reducerea abandonului școlar și creșterea ratei de promovare la examenele naționale din învățământul
secundar.

În continuare, domnul secretar a prezentat plângerea prealabilă a SC CIPRI COM SRL Ianca împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr.45/31.05.2017, solicitând revocarea acesteia și aprobarea prelungirii termenului de
concesiune a terenului care a făcut obiectul acestei hotărâri. În unanimitate și în mod categoric consiliul local a
respins solicitarea acestei societăți, concluzionând că este dreptul exclusiv al autorității deliberative de a hotărî în
privința patrimoniului local.

Ultima parte a ședinței a fost rezervată întrebărilor și interpelărilor, înregistrându-se următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Domnule secretar, în interacțiunea pe care o aveți cu cei de la Prefectura, transmiteți-le să

aibă același aplomb ca în Nota de constatare și atunci când li se solicită sprijinul, ca reprezentanți ai Guvernului în
teritoriu, în relația autorităților locale cu serviciile deconcentrate, în special cu cei de la CNADR care nu ascultă de
nimeni și împiedică orice inițiativă locală.”

Dl.Secretar: „Știu că sunt nemulțumiri justificate în relația cu aceste servicii deconcentrate, însă vă rog să
observați că Nota de constatare este una pozitivă în privința activității noastre, iar acele măsuri sunt corecte și
trebuie îndeplinite. De aceea vă rog să vă încadrați în termenul de depunere a raportului anual de activitate.”

Dl.Radian Stănculescu: „Dacă tot a venit vorba de aceste relații cu serviciile deconcentrate, în ce stadiu se mai
află Planul urbanistic General: tot la Agenția de Mediu se află?”

Dl.Primar: „Da, de trei ani!”
Dl.Ștefan Marcel Mitrea: „Domnule primar, ați primit o adresă de la Școala Plopu cu privire la clădirea Grădiniței

la care stă să cadă tavanul într-o clasă?”
Dl.Primar: „Nu, dar cine nu-i lasă să-l repare? Școala are director, are fonduri, cine trebuie să le facă treaba:

primarul? Nu mai pot accepta modul acesta de comportament, să ne plângem toată ziua că trebuie să ne facă alții
treaba, dar ne numim directori! Transmiteți-le astea la următoarea ședință a consiliului de administrație.”

Cam acestea au fost intervențiile, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 iunie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Dănuț  PISICĂ Alexandru STERIAN
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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 27 iulie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Liviu

Dragomir. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul
secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă
şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 29 iunie 2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul
de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de
25.07.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local George
Priceputu a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea
şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.523/17.07.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.17383/18-07-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală
supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor de bază pentru funcțiile de execuție aferente
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din
serviciile publice din subordine, precum și indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu luna
iulie 2017;

2.-Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, în gestiune directă,  dat în
administrarea Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca;

3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea
organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca, pe anul 2017;

4.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul
public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca;

5.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;

6.-Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018;

7.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către

comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora.
La primul proiect de hotărâre, referitor la stabilirea limitelor salariilor de bază pentru personalul din

aparatul propriu, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate, doar domnul primar a
ținut să informeze consilierii locali că pe luna iulie indemnizația acestora va fi de 611 lei net.
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La al doilea proiect de hotărâre, privind înființarea serviciului de iluminat public, au fost următoarele
intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Având în vedere ceea ce s-a scris în Anexa 1, pag.20, pct.1.3, în privința
răspunsurilor la solicitările scrise ale beneficiarilor, am o simplă întrebare pentru doamna director: dacă nu
se rezolvă la timp, cine ia sancțiunile?”

Dl.Primar: „Operatorul serviciului, însă o să vedeți că cele mai multe sesizări vor fi la primărie. Cert
este că activitatea o voi monitoriza personal și numai la comanda mea vor fi efectuate intervenții.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate.
La următorul proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului D.S.P., au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Tot pentru doamna director, pornind de la faptul că numărul de posturi nu se

modifică, am o nouă întrebare: când ați făcut bugetul pe acest an ați alocat fondul de salarii pentru toate
cele 33 de posturi, adică inclusiv pentru cele vacante?”

Dna.Anca Dumitrache:- Director DSP: „Nu, numai pentru cele ocupate, altfel nu ar mai fi fost necesară
rectificarea bugetului astăzi.”

Dl.Gicu Mitache: „Încă ceva: observ o sumă pentru drepturi salariale în natură, ce reprezintă?”
Dna.Anca Dumitrache: „Voucherele de vacanță. Da, e cam nepotrivit titlul articolului bugetar.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind la fel aprobat în unanimitate.
La al patrulea proiect de hotărâre, privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru

serviciul public de salubrizare, au fost următoarele intervenții:
Dl.Secretar: „La ședința comisiei de specialitate, domnul consilier Gicu Mitache a constatat că a fost

omisă de la reducere taxa specială pentru persoanele juridice și a solicitat ca până la ședința de astăzi
doamna director să refacă Anexa la proiectul de hotărâre, ceea ce de altfel  s-a și realizat, astfel că astăzi
se va vota Anexa completată și cu acea taxă specială pentru persoanele juridice, redusă conform fișei de
fundamentare prezentată de doamna Anca Dumitrache.”

Dl.Primar: „Vreau totuși să fac și eu o remarcă: în urmă cu câteva luni, când am mărit aceste tarife din
cauza acelei taxe de depozitare de 80 lei/tonă, au fost persoane care au spus că nu este în regulă
majorarea lor. Iată că Guvernul Tudose, la insistențele asociațiilor orașelor și comunelor, a amânat
această taxă până în 2019 și acum avem posibilitatea reducerii tarifelor prin excluderea influenței taxei de
depozitare.”

Acestea au fost intervențiile la acest proiect de hotărâre, după care s-a supus la vot și aprobat în
unanimitate, cvorum cu care a fost aprobat și penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice, la care nu
au fost intervenții.

În fine, nici la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind reorganizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017-2018, nu au fost intervenții, fiind și
el supus la vot, însă nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării hotărârii, cvorumul înregistrat fiind
de 4 voturi pentru și 8 voturi abținere, neparticipând la vot consilierii locali Maria Alexe, Mirela Cazacu,
Daniel-Ernest Chiru și George Sterpu, pentru a nu fi în conflict de interese.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care a fost înregistrată doar
intervenția domnului primar, după cum urmează:

Dl.Primar: „Vreau să vă informez că joi s-a semnat Ordinul de finanțare pentru proiectele din PNDL-2,
printre acestea regăsindu-se și cele privind asfaltarea străzilor interioare din satele Berlești și Tîrlele Filiu.
Având în vedere că în presa locală s-a scris că județul Brăila a primit printre cele mai mici sume, vreau să
vă spun că în realitate au fost aprobate toate proiectele depuse din județul nostru, indiferent de culoarea
politică. S-a făcut comparație pe nedrept cu suma primită de județul Buzău, dar nu s-a spus adevărul că
acest județ are 96 de localități, adică dublu cât județul Brăila! În fine, vă mai informez că în curând vor
începe lucrările la drumul comunal Berlești-Batogu, cu fonduri doar din bugetul local.”

După această intervenție preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 iulie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces
verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

George PRICEPUTU Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 31 august 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept

domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au
întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 27 iulie 2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul
de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de
29.08.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Ștefan Racu a
fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.630/16.08.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.18339/16-08-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre privind instituirea
dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, asupra unui teren din
domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru
realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și branșamente consumatori din localitatea Plopu”.

De asemenea, domnul secretar propune dezbaterea scrisorii nr.9468/23.08.2017 a Inspectoratului
Școlar Județean Brăila cu privire la necesitatea reorganizării rețelei școlare pentru anul de învățământ
2017-2018, în sensul de a nu mai menține Școala Gimnazială Plopu ca unitate de învățământ cu
personalitate juridică și trecerea ei în structura Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca.

Cu aceste propuneri, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al

acestuia a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării
și, după caz, valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public;

2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017;
3.-Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv

‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător
al certificatului de identitate sportivă;

4.-Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pe
anul 2017;

5.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de
existență a instalațiilor, asupra unui teren din domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica
Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și branșamente
consumatori din localitatea Plopu”;

6.-Diverse, cu punct distinct - dezbaterea scrisorii I.S.J. Brăila nr.9468/23.08.2017.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora.

La primele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, referitoare la trecerea din domeniul public în
domeniul privat al orașului Ianca a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de
canalizare, în vederea casării și, după caz, a valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din
patrimoniul public, respectiv rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017, nu au fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al treilea proiect de hotărâre, privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „De  ce pe Certificatul de Identitate Sportivă al Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca este
o adresă din Brăila?”

Dl.Primar: „Acolo a avut sediul mereu, de la înființare în urmă cu 8 ani și până în prezent.”
Dl.Gicu Mitache: „A doua problemă, pentru domnul secretar: la art.181 alin.(2) lit.f) din O.U.G.nr.38/

2017 se arată că se poate finanța premierea performanţelor deosebite obţinute de sportivi. Pornind de la
această prevedere, consider că nu sună tocmai bine sintagma ‹‹acordă bonusuri infime sportivilor›› care
se regăsește în cel puțin două locuri din documentația aferentă hotărârii.”

Dl.Secretar: „Vă rog să observați că acea sintagmă se regăsește în ultima parte a referatului domnului
primar, precum și în adresa Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, nu și în proiectul de hotărâre care de fapt
va fi supus la vot. Această precizare a fost făcută pentru a asigura Consiliul Concurenței că aceste
bonusuri nu vor fi forme mascate de remunerare a activităţilor desfăşurate de către sportivi.”

Dl.Gicu Mitache: „Nu contează, face parte din documentația hotărârii și trebuie scoasă de acolo
pentru a nu lăsa portițe clubului să acorde bonusuri ca formă de salarizare. Eu înțeleg și sunt de acord să
finanțăm toate activitățile clubului, mai puțin salarizarea. Da, putem finanța premierea pentru performanțe
deosebite, cum spune legea, nu însă și bonusurile infime. De aceea vă propun să eliminăm această
prevedere din documentația proiectului de hotărâre.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate, cu
propunerea domnului Gicu Mitache.

La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind modificarea și completarea
organigramei şi a statului de funcţii, respectiv instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unui teren din
domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila, nu au mai fost
intervenții, fiind și ele supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde domnul secretar a dat citire în
totalitate scrisorii I.S.J. Brăila nr.9468/23.08.2017, după care au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Dacă tot a fost înscrisă la punctul Diverse, să rămână acolo!”
Dl.Primar: „Vreau să vă informez că între timp inspectorul școlar general a fost demis, dar nu asta

contează acum, ci faptul că noi ne-am îndeplinit obligația la care se referă în scrisoare, aceea de a
aproba la timp rețeaua școlară pentru anul de învățământ 2017-2018, care s-a făcut încă din luna ianuarie
a acestui an și la care am avut avizul conform al I.S.J. Brăila. Acum vin și ne spun că au retras avizul și că
trebuie să modificăm rețeaua școlară! Ce însemnă asta: uite avizul, nu-i avizul, păi ce ne jucăm cu soarta
copiilor și a cadrelor didactice?. De 5 ani funcționează această școală cu mai puțin de 300 de elevi și în
toți acești ani am avut mereu avizul conform al Inspectoratului, iar acum, dintr-o dată, nu mai e posibil! Ba
o să fie posibil: va avea în continuare finanțare, nu se va mai organiza concurs și se va numi un director
interimar pentru anul școlar 2017-2018, după care vom mai vedea ce se va întâmpla la celălalt an școlar.”

După aceste intervenții, Consiliul Local a concluzionat în unanimitate că nu se mai revine la hotărârea
din luna ianuarie, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 august 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Ștefan  RACU Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 31 octombrie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept

domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au
întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 28 septembrie 2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în
termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din
data de 30.10.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local George Sterpu
a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.748/17.10.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.20382/17-10-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru completarea acesteia, însă domnul primar a propus inversarea
ordinii de dezbatere și aprobare a proiectelor de hotărâri de la punctele 1 și 4, astfel încât și Strada
Ceferiștilor să poată fi înscrisă în anexa de completare a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului.

Cu această propunere, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum adiacent

acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din orașul Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local

a unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64;
3.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru accesul pe terenurile din domeniul privat

al orașului Ianca, situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare,
realizare și exploatare a investiției „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH
Bordei Verde – Stația de pompare SPP 7 BH”.

4.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului administrat de consiliul local;

5.-Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu

apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, actualizate în luna august 2017, care se
vor realiza prin P.R.D. a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020;

7.-Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuției de 1%
la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor
de atribuire pentru P.R.D. a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”;

8.-Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent
în care au funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești;

9.-Diverse.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în noua
ordine aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, referitor la atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor››
tronsonului de drum adiacent acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din
orașul Ianca, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre, privind trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea
consiliului local a unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Acest proiect de hotărâre a fost promovat ca urmare a solicitării unui cetățean de a i
se închiria terenul în cauză, însă mi se pare oarecum nefinalizat proiectul de hotărâre, adică nu am
prevăzut ce facem mai departe cu acest teren. Am discutat cu domnul secretar înainte de ședință și am
convenit că la art.1 alin.(1) se mai poate completa cu următoarea sintagmă: ‹‹în vederea continuării
procedurilor de valorificare a acestuia››”

Dl.Secretar: „Da, așa este, am discutat acest aspect și este o completare binevenită. Deci se poate
propune la vot cu acest amendament.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate, cu
propunerea domnului Gicu Mitache.

La următoarele patru proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind acordul consiliului local pentru
accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei
Verde, modificarea și completarea Inventarului domeniului public, rectificarea bugetului local și aprobarea
Listelor de investiții pentru sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, actualizate în luna august 2017,
nu au mai fost intervenții, fiind și ele supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la
ultimul dintre ele domnul primar a ținut să informeze pe cei prezenți că este vorba POS 2 Mediu, program
în care se vor realiza 3 stații de pompare și 15 km de canalizare în satele Plopu, Oprișenești și Perișoru,
dar nu pe toate străzile, ci pe o stradă da și pe una nu.

La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind contribuția de 1% la cofinanțarea
Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru P.R.D. a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Sigur nu este o greșeală suma de 804 lei, propusă spre aprobare acum, față de 693
Euro cât s-a aprobat în 2014? Cum a fost posibilă a asemenea scădere a contribuției?”

Dl.Primar: „Nu cred că este vreo greșeală, pentru că așa scrie în adresele ADI Dunărea Brăila și
C.U.P. Dunărea Brăila. Vă rog să observați că este vorba de asistența tehnică, nu despre valoarea
investițiilor. Probabil că în urma licitației s-a ajuns la această reducere.”

Dl.Secretar: „Vă asigur că nu este o nicio greșeală. Și eu am sesizat această diferență când am
redactat proiectul de hotărâre și am discutat cu doamna Stănescu Didina, director executiv la ADI
Dunărea Brăila, care mi-a confirmat suma de 804 lei, asta pentru că a crescut procentul de finanțare a
asistenței tehnice din fondurile europene nerambursabile.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate, cvorum
cu care a fost aprobat și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind preluarea în
administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în care au funcționat Grădinița și Școala
primară din satul Berlești, la care nu au fost intervenții.

Pentru că nici la punctul Diverse nu au fost solicitări de luări de cuvânt, preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 octombrie
2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

George STERPU Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 29 noiembrie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept

domnul secretar Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind motivat
domnul primar Fănel George Chiriţă. Ca invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 31 octombrie 2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în
termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din
data de 27.11.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, doamna consilier local Maria Alexe a
fost aleasă preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.801/20.11.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.21509/21-11-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru completarea acesteia, astfel că ordinea de zi, supusă la vot şi
aprobată în unanimitate, este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca,
str.Sărățeni nr.2 și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe termen limitat, Inspectoratului de
Poliție al Județului Brăila;

2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesionare a terenului care face obiectul
Contractului nr.14983/03.12.2007, încheiat cu OMV Petrom SA;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza documentației de
avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și
extindere Stadion de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila”;

4.-Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A. a
terenului în suprafață de 32.365 mp pe perioada realizării obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare
și dotare investiție pentru Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca”;

5.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul
public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice, începând cu data de 1 ianuarie
2018;

6.-Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în orașul
Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, format din teren liber de construcții în suprafață de 2.418 mp;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;

8.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către

comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.
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La primele 4 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind dezlipirea și apartamentarea imobilului
situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2 și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe termen
limitat, Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, prelungirea termenului de concesionare a terenului
care face obiectul Contractului nr.14983/03.12.2007, încheiat cu OMV Petrom SA, aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de
fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila” și punerea la dispoziția Companiei Naționale de
Investiții „C.N.I.”-S.A. a terenului în suprafață de 32.365 mp pe perioada realizării obiectivul de investiții
„Reabilitare, modernizare și dotare investiție pentru Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca”, nu au fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobat în unanimitate.

Nici la al 5-lea proiect de hotărâre, privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice, nu au fost intervenții, însă
aprobarea lui s-a făcut cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere al consilierilor locali Mariana-Luminița
Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.

Următorul proiect de hotărâre, referitor la exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat
în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, format din teren liber de construcții în suprafață de 2.418 mp, a
fost aprobat în unanimitate de voturi, inclusiv delegarea prin vot secret a doamnei Mirela Cazacu și a
domnului Florea Lupu, propuși de domnul Mircea Mircescu ca reprezentanți ai consiliului local în comisia
de negociere a prețului de cumpărare a terenului.

La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare
nr.670/10.09.2009, au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am o singură rugăminte pentru Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila -
Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare: pe viitor, când vor mai propune
modificarea/majorarea/ajustarea tarifelor de operare la serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare, precum și orice alte taxe sau contribuții, să prevadă în documentele justificative și vechile
tarife/taxe/prețuri/etc., astfel încât să deducem procentele de majorare/modificare/ajustare.”

Dl.Secretar: „Da, este o solicitare pertinentă, astfel că vom trimite o scrisoare în acest sens, dar nu
Operatorului, ci Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, pentru că ea este cea care
coordonează/monitorizează activitatea Companiei în numele localităților asociate.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind și acesta aprobat cu același
cvorum ca cel anterior: 14 voturi pentru și 3 voturi abținere al consilierilor locali Mariana-Luminița
Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.

La punctul Diverse nu au fost solicitări de luări de cuvânt/interpelări/întrebări, astfel că preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29
noiembrie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Maria   ALEXE Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 21 decembrie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Radian

Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul
secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă
şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 29 noiembrie 2017 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în
termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din
data de 19.12.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 și ale art.1
alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, doamna consilier local Mariana-
Luminița Anghelache a fost aleasă preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat
conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.865/08.12.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.22104/08.12.2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, pentru care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre, privind stabilirea
plafoanelor creanțelor fiscale locale la care se poate renunța sau care pot fi anulate, dezbătut deja și
avizat favorabil în comisia de specialitate nr.2.

Dl.Secretar: „Tot pentru completarea ordinii de zi, mai exact a proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local, trebuie să vă informez că în cursul zilei de ieri, deci după ședințele comisiilor
de specialitate, ne-a parvenit Decizia nr.23/19.12.2017 a Administraţiei Finanţelor Publice Brăila, prin care
s-a modificat din nou repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de
personal din învățământ, iar orașului Ianca i-a fost alocată suma de 237 mii lei. De asemenea, tot în
cursul zilei de ieri ne-a mai fost alocată o sumă de 8.350 lei pentru ajutorul de încălzire a locuinței, astfel
că urgența utilizării acestor sume în acest an a impus emiterea Dispoziției nr.870/20.12.2017 pentru
modificarea bugetului local, ceea ce presupune și validarea acesteia. În fine, la punctul Diverse va trebui
analizată situația rețelei școlare pentru anul de învățământ 2018-2019, asta ca urmare a neacordării
avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila în aceeași structură ca anul acesta.”

Cu aceste propuneri, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului intravilan în suprafață de 2.418 mp, liber de

construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, înscris în Cartea Funciară nr.77081, în scopul
amenajării căilor de acces în zonă, a spațiilor de parcare și amplasarea de garaje auto;

2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului centralizat al orașului prin
Dispozițiile primarului nr.823/27.11.2017, nr.867/12.12.2017 și nr.870/20.12.2017, ca urmare alocării unor
sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivel local, precum și pentru echilibrarea bugetului local;

3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca;
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4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea plafoanelor creanțelor fiscale locale la care se poate renunța
sau care pot fi anulate;

5.-Diverse, cu punct distinct analiza situației rețelei școlare pentru anul de învățământ 2018-2019.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către

comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind achiziționarea terenului intravilan în
suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, înscris în Cartea
Funciară nr.77081, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. Aici domnul primar a
ținut totuși să precizeze că terenul va fi utilizat și în scopul amplasării de garaje auto, pentru a oferi și aici
o alternativă așa cum a procedat în cazul blocurilor E.1-E.4 și D.1-D.7. Totodată se vor face demersuri și
pentru cumpărarea terenului adiacent, în scopul creării unei căi de acces și din str.Morii.

La al doilea proiect de hotărâre, privind validarea modificărilor făcute bugetului centralizat al orașului
prin Dispozițiile primarului nr.823/27.11.2017, nr.867/12.12.2017 și nr.870/20.12.2017, nu au fost
intervenții, fiind de asemenea aprobat în unanimitate.

Tot în unanimitate de voturi a fost aprobat și următorul proiect de hotărâre, referitor la actualizarea
Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, reținându-se aici observațiile domnului Gicu Mitache de a
corecta anumite erori de tehnoredactare la art.6 și 13 din Regulament.

Nici la ultimul proiect de hotărâre, privind stabilirea plafoanelor creanțelor fiscale locale la care se
poate renunța sau care pot fi anulate, nu au fost intervenții, fiind de asemenea aprobat în unanimitate.

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde s-a discutat pe marginea adresei nr.14946/14.12.2017 a
Inspectoratului Școlar Județean Brăila, conform căreia nu se poate emite avizul conform pentru rețeaua
școlară din anul 2018-2019, în care se menține Școala Plopu cu personalitate juridică, deși nu are
minimul de 300 preșcolari și elevi cum prevede Legea educației naționale nr.1/2011.

Atât domnul primar, cât și domnul secretar, au informat despre discuțiile purtate cu inspectorul școlar
general în scopul identificării unor soluții legale pentru menținerea actualei rețele școlare, așteptându-se
și analiza de astăzi a consiliului local, urmate și de demersuri în același scop la ministerul de resort.

Domnul primar a ținut să precizeze că nu dorește bulversarea părinților și copiilor din satul Plopu, că
de atâția ani s-a mers în această formulă și școala s-a descurcat foarte bine cu sumele alocate, iar
trecerea ei în structura unui liceu din oraș ar însemna sume mai mici pentru cheltuielile materiale.

Pe de altă parte însă, este posibil ca din noul an școlar Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”, în
subordinea căruia s-a propus trecerea Școlii din Plopu, să fie și în subordinea Ministerului Agriculturii
pentru trecerea la învățământul dual (profesional și tehnic), dar sub condiția de a nu avea învățământ
gimnazial, adică va fi necesar ca și Școala de pe str.Sărățeni să nu mai fie în structura liceului.

În final, concluzia unanimă a fost aceea de a menține încă un an actuala rețea școlară, sau să se
amâne luarea unei hotărâri până în luna iunie a anului următor.

Pe fondul urărilor specifice sfârșitului de an adresate de domnul primar celor prezenți, preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 21
decembrie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN

Pagina 2 din 2


	ianuarie.pdf (p.1-3)
	februarie.pdf (p.4-5)
	martie.pdf (p.6-7)
	aprilie.pdf (p.8-11)
	proces_verbal_aprilie2017.pdf (p.1-2)
	proces_verbal.pdf (p.3-4)

	mai.pdf (p.12-13)
	iunie.pdf (p.14-15)
	iulie.pdf (p.16-17)
	august.pdf (p.18-19)
	octombrie.pdf (p.20-21)
	noiembrie.pdf (p.22-23)
	decembrie.pdf (p.24-25)

