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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, 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 21 decembrie 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 23.01.2018, 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 Iuliana-Doinița
Bicoiu 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.7/15.01.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.10413/15.01.2018, 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 validarea
modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția nr.1/03.01.2018, dezbătut deja și avizat favorabil în
comisia de specialitate nr.2.

Cu această propunere, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017 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 aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul
2018;

3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca;

4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor brute 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 a indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând
cu luna ianuarie 2018;

5.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.1/03.01.2018;

6.-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 primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului
Local nr.63/2017, au fost următoarele intervenții:

Daniel-Ernest Chiru: „Ce se preconizează să se realizeze pe acest teren, dacă se merită vreo
investiție aici, după preluarea terenului?”

Dl.Primar: „Nu avem preconizată aici vreo investiție din bani publici. Deocamdată terenul trebuie
dezafectat de acele construcții, acolo mai rămânând doar un bazin colector al apelor pluviale. Dacă totuși
vor fi cerințe de investiții private, vom veni în fața dumneavoastră și vom propune atribuirea terenului.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, referitor la Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, nu au mai fost intervenții, fiind de asemenea aprobat
în unanimitate de voturi.

La al treilea proiect de hotărâre, privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, au
fost următoarele intervenții:

Gicu Mitache: „Am o mică nelămurire în privința actualizării acestui Plan și era plăcut dacă era prezent
funcționarul care l-a întocmit pentru a ne da unele explicații, dar constat că a devenit o regulă din partea
celor care întocmesc rapoartele de specialitate să nu se prezinte la ședințele consiliului local! Pe de altă
parte, am vaga senzație că în rapoartele de specialitate se tratează cu superficialitate problematica pusă
în discuție. Spun asta pentru că, de fiecare dată, sunt mai argumentate juridic, economic sau tehnic
referatele de aprobare ale primarului decât rapoartele așa-zise de specialitate ale compartimentelor din
primărie!

În cazul de față, problematica situațiilor de urgență a fost gândită să ne ajute atunci când apare un
incendiu, un cutremur, o calamitate în general, nu să ne deruteze și mai tare. Se spune că acest Plan se
actualizează ori de câte ori apar modificări în structura demografică, în infrastructură, în reţelele de utilităţi
publice, etc. Eu observ însă că acum s-a procedat la un copy paste 2017, mai puțin ultima pagină unde s-
a pus data din acest an, pentru că altfel nu îmi explic de ce mai sunt prevăzute în acest Plan cel puțin trei
societăți care nu mai există de mult timp: SC Mobila Com SRL-radiată de ani buni de la Registrul
Comerțului, SC Corandri SRL- cu activitate de restaurant, deși anul trecut s-a înființat aici un market bine
cunoscut, ÎI Panțuru Marinela-cu activitate de vulcanizare, iar acolo e de anul trecut un magazin de piese
auto!

Apoi, situațiile de urgență mai presupune evidențierea spațiilor de cazare/campare și unitățile de
alimentație publică, iar în Plan se scrie peste tot un mare NU, deși eu știu că sunt câteva astfel de
societăți care pot asigura locuri de cazare și servire a mesei: pensiunea Laura, restaurantele Mușatini și
Rustic, Hotelul din Ianca și Motelul Restaurant din Oprișenești, etc. La fel și cu spațiile noastre: la o
pagină se scrie că la Căminul cultural capacitatea ar fi de 125 persoane, iar la altă pagină 60 de
persoane! Tot așa se vorbește în acest Plan de existența a 40 de corturi: avem așa ceva?

Iată câteva exemple care m-au determinat să apreciez că nu s-a tratat cu seriozitate acest Plan de
analiză şi acoperire a riscurilor. Dacă doriți îl aprobăm așa, nu am nimic împotrivă, dar dacă nu este o
urgență eu zic să amânăm până la ședința următoare.”

Dl.Secretar: „Da, constat și eu acum că sunt câteva erori acolo, însă nemulțumirea mea vine din faptul
că ele puteau fi eliminate la ședința pe comisie, pentru că acolo trebuie să fie munca în detaliu. De altfel
nu este pentru prima dată când trecem ușor peste materiale la ședințele pe comisii și constatăm ulterior în
plen că ceva nu e în regulă! Pe de altă parte sunt și eu surprins de aceste erori, știind că domnul Deacu
Daniel-Constantin, șeful SVSU, este totuși un funcționar conștiincios și tratează cu responsabilitate
aceste probleme. De altfel, după ședința comisiei m-a întrebat dacă au fost ceva nelămuriri cu aceste
două proiecte de hotărâri, i-am comunicat că nu, dar să vină totuși în plen pentru că e posibil să apară
discuții, ceea ce s-a și întâmplat. A fost invitat la această ședință, este plecat Brăila și m-a asigurat că va
face tot posibilul să vină până la analiza acestor Planuri.

Bun, doamnă președinte, acum se desprind două posibilități: prima, să amânăm pentru ședința
următoare, iar a doua, să mai așteptăm câteva minute poate vine și domnul Deacu cu explicații
suplimentare care ar putea lămuri aceste aparente erori.”

Dl.Primar: „Și eu vă rog să fiți de acord cu a doua variantă și să trecem la următorul proiect de
hotărâre, după care să revenim deoarece am vorbit între-timp cu domnul Deacu și va veni imediat.”

Președintele de ședință a cerut acordul celor prezenți și s-a trecut astfel la dezbaterea Proiectului de
hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului, precum și a indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2018.
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După ce domnul secretar a dat unele explicații, arătând că majorarea acestor limite se impune ca
urmare a transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, astfel încât salariul net din ianuarie
2018 să nu fie mai mic decât cel din decembrie 2017, s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind
aprobat în unanimitate.

Ca urmare a prezenței șefului SVSU, s-a revenit la dezbaterea proiectului de hotărâre anterior, la care
domnul Deacu a explicat că menținerea celor trei societăți în Plan s-a făcut pentru că ele figurează în
continuare în evidența noastră fiscală, dar a acceptat și îndreptarea deîndată a celorlalte erori semnalate
în cadrul dezbaterilor. Prin urmare s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, incluzând și obiecțiile
prezentate de domnul Gicu Mitache.

S-a trecut în continuare la dezbaterea ultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, referitor la
validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/03.01.2018, unde au fost
reținute următoarele intervenții:

Gicu Mitache: „Vedeți, exact ce spuneam mai înainte: domnul primar argumentează în 20 de fraze, iar
doamna Turcu în 20 de cuvinte, care iarăși nu este prezentă la ședință! Aici ar fi fost necesare detalii
contabilicești, mai ales în a explica detaliat deficitul la cele două surse, sau ce sume revine fiecărei
categorii de personal la golul de casă, cât pentru personalul din primărie, cât pentru asistenții personali,
alte detalii de acest gen, nu să spui așa la global că trebuie 300 mii lei. În raportul doamnei Turcu se
vorbește vag de deficit, dar nu precizează cum se procedează tehnic și care este actul normativ, dar am
bănuit că e Ordinul M.F.P.nr.3244/2017 precizat în referatul domnului primar, unde am citit că în situaţia
în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, au
obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.”

Dl.Secretar: „Da, dar vă rog să mergeți mai departe să citiți și prevederile pct.10.5.3 lit.b) din Normele
metodologice, unde veți constata că în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de
dezvoltare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul
administraţiei publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor
precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 09.01.2018. Este procedura
pe care o facem de ani de zile cu Administrația Finanțelor Publice, unanim acceptată odată cu validarea
dispoziției primarului de către consiliul local.

Pe de altă parte, vă rog domnule primar să dispuneți în mod ferm funcționarilor din primărie, care
întocmesc rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri și sunt convocați la aceste ședințe, să
dea curs invitației. Nu este pentru prima dată când sunt convocați și nu dau curs invitației, adică sfidează
consiliul local și primarul, este pur și simplu o abatere disciplinară repetată și vă rog să luați măsuri.”

Dl.Primar: „În completarea celor precizate de domnul secretar, vă mai amintesc că prin Hotărârea
Consiliului Local de aprobare a bugetului local, an de an, am fost împuternicit, în temeiul legii de altfel, ca
între ședințele consiliului local să emit dispoziții de modificare a bugetului local în situații ce nu suportă
amânare, cu obligația de validare a acestor modificări de către dumneavoastră. De altfel, după ce am
prezentat Trezoreriei Ianca Dispoziția nr.1/03.01.2018, operațiunile s-au efectuat sub rezerva prezentării
Hotărârii Consiliului Local de astăzi.”

Gicu Mitache: „E-n regulă, am întrebat doar să fiu sigur că nu este tardivă hotărârea noastră. Acum,
după aceste explicații, am înțeles cum stau lucrurile.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 3
voturi abțineri ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.

Gicu Mitache: „O precizare: am votat în acest fel din cauza raportului de specialitate. De altfel, nu este
pentru prima dată când ne exprimăm nemulțumirea față de modul cum sunt întocmite rapoartele de
specialitate, în care nu ni se prezintă detaliat situațiile supuse aprobării, ci sunt întocmite superficial.”

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, dar pentru că 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, 25
ianuarie 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 15 februarie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Ștefan

Marcel Mitrea și 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 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 25 ianuarie 2018 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 13.02.2018, 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 Mirela Cazacu
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.175/05.02.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.11106/05-02-2018, 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 avizarea
modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-actualizat, cu
anexele acestuia ca parte integrantă, dezbătut deja și avizat favorabil în comisia de specialitate nr.3.

Cu această propunere, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de

superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din

domeniul privat al orașului în favoarea S.C. Radovici Servcom S.R.L. Ianca.
3.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din

domeniul privat al orașului, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu.
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018;
5.-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 2018;
6.-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 2018;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea

Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2018;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea

Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2018;
9.-Proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului serviciului de

alimentare cu apă și de canalizare-actualizat, cu anexele acestuia ca parte integrantă;
10.-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 ordinea
aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea/constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al
orașului Ianca, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre, referitor la constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra
unui teren din domeniul privat al orașului în favoarea S.C. Radovici Servcom S.R.L. Ianca, nu au fost
intervenții, fiind de asemenea aprobat în unanimitate de voturi, cu precizarea că domnul Gicu Mitache nu
a participat la vot pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea nr.215/2001-republicată.

Nici la al treilea proiect de hotărâre, privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra
unui teren din domeniul privat al orașului, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu, nu au fost
intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

S-a ajuns astfel la proiectul de hotărâre privind bugetul centralizat al orașului pe anul 2018, unde
dezbaterile și votul au avut loc pe articole, după cum urmează:

La primele trei articole, unde sunt prevederi cu caracter general, nu au fost intervenții, fiind supuse pe
rând la vot și aprobate în unanimitate.

La art.4-6, unde se prevede volumul total al veniturilor și cheltuielilor, s-a înregistrat intervenția
domnului primar, după cum urmează:

Dl.Primar: „Astăzi am fost informați de responsabilul cu bugetele locale, din cadrul Administrației
Finanțelor Publice Brăila, că suma de 275 mii lei alocată prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.2/
23.01.2018 trebuie prevăzută în cheltuielile de dezvoltare și nu în cele de funcționare, așa cum am
construit inițial bugetul local, modificarea influențând atât structura, cât și volumul total al veniturilor și
cheltuielilor. De aceea vă rog să fiți de acord ca această sumă să fie alocată pentru amenajarea parcărilor
din zona blocurilor A9-A11, obiectiv prevăzut în Anexa nr.3-Lista de investiții pe anul 2018, pentru care se
va crea Anexa 3A cu 275 mii lei, fiind surse diferite de venituri. Influența modificării art.4 va fi evidențiată
la art.5 lit.c) și art.6 lit.k). De asemenea se impune o reducere cu suma de 85 mii lei a cheltuielilor de la
art.6 lit.h), privind ajutorul pentru încălzirea locuințelor, deoarece suma prevăzută a fost mai mare decât
necesarul pentru finanțare, ceea ce înseamnă că influența pozitivă va fi de 190 mii lei.”

Supuse pe rând la vot cu aceste modificări, art.4-6 au fost aprobate la rândul lor în unanimitate, astfel
că volumul total al veniturilor și cheltuielilor bugetului centralizat al orașului va fi de 20.732.776 lei, din
care 9.266.000 lei venituri proprii.

Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate și art.7-8, unde șefa serviciului financiar contabil a
răspuns interpelării domnului Gicu Mitache și a informat că din creditul istoric al orașului a mai rămas de
achitat suma de 1.900.000 lei, acreditându-se ideea unei rambursări anticipate pentru a nu mai plăti
dobânzile și comisioanele aferente, care sunt destul de consistente.

Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2018, prevăzut la art.9, a fost
aprobat cu 13 voturi pentru, deoarece doamna Maria Alexe și domnul Viorel Ciucașu nu au participat la
vot, fiind salariații acestei unități de învățământ, ca să nu poată fi interpretată aplicarea art.46 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2018, prevăzut la art.10, a fost aprobat
cu 14 voturi pentru, deoarece doamna Mirela Cazacu nu au participat la vot, fiind directoarea acestei
unități de învățământ, tot așa să nu poată fi interpretată aplicarea art.46 din actul normativ amintit anterior,
iar bugetul Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2018, prevăzut la art.11, a fost aprobat cu 15 voturi pentru.

Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate pe rând și art.12-21, precum și hotărârea în ansamblul
ei, cu următoarele modificări și completări: la art.14 numărul de posturi de asistent personal să fie de 65,
cu încadrarea în suma prevăzută, iar art.19 să fie completat cu alin.(3) prin care primarul să fie
împuternicit să delege un alt salariat pentru a participa la cursurile de perfecționare, dacă unul dintre cei
prevăzuți în Plan nu mai poate participa din diferite motive.

La Proiectele de hotărâri nr.12, 13, 14, și 15, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii,
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice și
aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială, toate pentru anul 2018, nu au fost intervenții,
fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind avizarea modificării și completării
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, au fost următoarele intervenții:
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Dl.Gicu Mitache: „În primul rând, mi se pare inoportună această notificare de modificare și completare
a Regulamentului din cauza acelei hotărâri judecătorești care a dat câștig de cauză unui abonat! Acest
conglomerat, de tip Jurassic Park, care ne-a băgat mâna în buzunare atâția ani de zile vis-a-vis de apa
meteo, a așteptat această sentință ca să vină acum cu niște modificări și completări ultra-stufoase prin
care ajunge să se calculeze apa meteo printr-o formulă SF, din care să nu înțeleagă nimic omul de rând,
unde S2 reprezintă terenuri de sport, agricole, nepavate, etc.

În al doilea rând, această conducere dinozauroidă umblă și cu minciuni atâta timp cât spune că:
……prezentul Regulament beneficiază de o transparență totală, că au fost consultate asociațiile de proprietari,
sindicatele……, când nici dracu' n-a fost consultat! Sunt multe probleme cu acest Regulament atâta timp
cât la Ianca se facturează după informațiile ANM pentru Brăila, sau după pluviometrul din Brăila, unde de
regulă plouă cu mult mai mult decât la noi! Nu mai spun de tarifele enorme practicate la branșare-
debranșare, de aproximativ 1.200 lei!”

Dl.Primar: „S-a luat mereu în discuție problema stației meteo la Ianca sau să se aibă în vedere
pluviometrul de la stația de tratare Ianca. Totuși, la noi știți bine că nu se practică acel tarif și e cu mult
mai bine decât la Brăila.”

Dl.Gicu Mitache: „Da, pentru că este domnul Florea aici și are grijă să nu se întâmple și la Ianca ce
se întâmplă la Brăila, dar îl rog să nu perceapă aceste critici ca fiind la adresa dumnealui, ci a companiei,
dar nu am ce să-i fac pentru că este salariat acolo!”

După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi pentru
și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu
Mitache.

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „O întrebare pentru doamna Anca Dumitrache: câte imprimante aveți la sediu?”
Dna.Anca Dumitrache-director DSP: „Două!”
Dl.Gicu Mitache: „Chiar dacă s-a aprobat deja bugetul unității dumneavoastră, fac această discuție

pentru a revizui totuși cheltuielile din Programul de achiziții, unde aveți o sumă rezonabilă de 600 lei la
consumabile, dar la întreținere aveți 3.600 lei, sumă cu care ați putea achiziționa 2 imprimante noi!”

Dna.Anca Dumitrache: „Da, se pare că s-a prevăzut o sumă cam mare, dar să știți că voi avea grijă
să nu fie cheltuită toată suma. Luna viitoare, la aprobarea Contului de execuție pe anul 2017, am să vă
prezint suma cheltuită cu întreținerea imprimantelor.”

După aceste intervenții, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 15 februarie 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 29 martie 2018, 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, precum și directorii/managerii unităților de
învățământ preuniversitar de stat și ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.

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 15 februarie 2018 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 27.03.2018, 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 Daniel-Ernest
Chiru 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.226/19.03.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.13010/19-03-2018, 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 instituirea dreptului de servitute, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. pentru
realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”;

2.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în favoarea
domnului Bratosin Dumitru-Vicu;

3.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie,
cu titlu oneros, asupra unui imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, format din construcție
și teren aferent, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7;

4.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul public al orașului, administrat de
consiliul local, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara spațiului comercial situat pe
acest teren;

5.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului, prin novația
Contractului de concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, doamnei Moraru
(Smeu) Vasilica-proprietara construcţiilor edificate pe acest teren situat în intravilanul satului Plopu
nr.556-Lot 56;

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca
pe anul 2017;
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7.-Proiect de hotărâre aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru
perioada 01.01.-31.08.2017;

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

9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe
anul 2017;

10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017;

11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență
Medico Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017;

12.-Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de
protocol, dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie pentru anul 2018;

13.-Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de
producător agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol;

14.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de pășunat și a unor măsuri organizatorice
pentru utilizarea suprafețelor de pajiști din domeniul privat al orașului începând cu anul 2018;

15.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie
2018, pentru rest lucrări de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare,
extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››.;

16.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați după atribuirea
contractului de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T.
Orașul Ianca, județul Brăila››;

17.-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, orașul Ianca, județul
Brăila››;

18.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››;

19.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››,
ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018;

20.-Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca;
21.-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, privind instituirea dreptului de servitute asupra

unui teren din domeniul privat al orașului în favoarea S.C. OMV Petrom S.A., constituirea dreptului de
superficie asupra unui teren din domeniul privat al orașului în favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu și
organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie asupra unui imobil din domeniul
privat al orașului, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al patrulea proiect de hotărâre, referitor la concesionarea unui teren din domeniul public al orașului
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Deși, ca principiu, am fost tot timpul de acord cu atribuirea de terenuri în concesiune
sau închiriere pentru încurajarea micilor investitori să-și dezvolte afaceri pe plan local, în cazul de față am
totuși o singură chestiune de spus: când am văzut numele acelei societăți nu mi-a spus mare lucru, însă
când am văzut ce personaj este reprezentantul ei, nici nu merită să-i pronunț numele, ci doar să-l
cataloghez ca un mare ȚEPAR, cu o nesimțire fără margini din moment ce a făcut această solicitare
Consiliului Local, care se numără și el printre cei țepuiți, adică autorității la care are restanțe de peste o
sută mil.lei vechi! Cu un astfel de personaj nici nu aș fi discutat, însă nu-mi încalc principiul și pot fi de
acord și cu această concesiune, dar în anumite condiții: pentru început pe un termen de un an, perioadă
în care să se achite de toate datoriile pe care le are la bugetul ca persoană fizică sau ca asociat la firmele
restante, dar și cu o redevență pentru acest an de 5 lei/mp plus 1000 lei/lună astfel încât să se acopere
acea restanță la bugetul local.”
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Dl.Secretar: „Cu termenul de un an nu ar fi o problemă, însă cu acea redevență nu pot fi de acord
pentru că ar putea fi un abuz de putere din moment ce există un temei legal pentru calculul redevenței,
fiind stabilită la acel nivel de 5,64 lei/mp/an pe baza unui raport de evaluare.”

Dl.Primar: „Condiții nu prea putem pune în această hotărâre pentru că datoriile sunt pe alte entități,
dar la care a fost asociat/administrator, însă putem să amânăm adoptarea acestei hotărâri și eu pot să-i
spun în particular că nu i se va soluționa cererea de față până când nu achită toate restanțele la
impozitele și taxele locale.”

Dl.Gicu Mitache: „Bun, atunci eu propun amânarea adoptării acestei hotărâri până la data când se va
achita de toate datoriile la bugetul local, pentru că a țepuit prea multe persoane.”

Președintele de ședință a supus la vot propunerea de amânare, care a fost aprobată în unanimitate
de voturi, urmând o renumerotare a hotărârilor următoare de pe ordinea de zi.

La toate celelalte proiecte de hotărâri, înscrise la punctele nr.5-19 pe ordinea de zi, privind aprobarea
conturilor de execuție ale bugetului local, bugetelor unităților de învățământ, DSP și UAMS, aprobarea
normativelor proprii de cheltuieli, actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător
agricol și a carnetelor de comercializare, aprobarea taxelor speciale de pășunat, aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar
Nicolae Oncescu și ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, asocierea
orașului Ianca cu județul Brăila pentru cofinanțarea acestor obiective de investiții, precum și pentru
organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, nu au mai fost intervenții,
fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că doamna Mirela Cazacu, Maria
Alexe și domnul Viorel Ciucașu nu au participat la votarea conturilor de execuție ale unităților de
învățământ în care își desfășoară activitatea, pentru a evita conflictul de interese.

Asupra Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca, prezentat de
domnul primar, precum și 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, 29 martie 2018,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Daniel-Ernest  CHIRU Alexandru STERIAN
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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 aprilie 2018, 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, care participă la Adunarea Generală a A.O.R. 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 martie 2018 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 24.04.2018, 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 Viorel Ciucașu
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.284/16.04.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.14018/16-04-2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care domnul primar a înștiințat din timp că retrage proiectele de hotărâri privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila››, respectiv pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și
exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca, astfel că ordinea de zi finală 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, înscris în Cartea Funciară nr.76290, precum și darea în folosință gratuită a
apartamentelor rezultate în urma dezlipirii Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila;

2.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul public al orașului administrat de
consiliul local, situat în Piața agroalimentară, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara
spațiului comercial situat pe acest teren;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din
bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, pentru anul 2018.

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile de la 1 ianuarie 2019;
5.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de

stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019;
6.-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 dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca,

str.Sărățeni nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76290, precum și darea în folosință gratuită a
apartamentelor rezultate în urma dezlipirii Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila, nu
au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
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La al doilea proiect de hotărâre, referitor la concesionarea unui teren din domeniul public al orașului
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Din punctul meu de vedere, proiectul de hotărâre prezentat astăzi nu diferă cu nimic
față de cel analizat în ședința anterioară. Noi nu am discutat atunci de societăți, ci de persoana Stemate
Marius în calitatea sa de administrator al acelor societăți care a țepuit bugetul local. Faptul că a prezentat
acum acele certificate fiscale nu schimbă cu nimic situația, pentru că aceeași persoană va semna
contractul de concesiune a acestui teren. L-am numit țepar și așa rămâne! Noi, Consiliul Local, nu putem
face pact cu astfel de persoane, pentru că noul contract poate deveni țeapă ca și celelalte. Suntem 17
consilieri locali care nu cred că pot îngenunchea în fața acestei persoane. Repet, am vorbit de persoane
și nu de societăți. Nu este un cerc vicios, cum s-a spus în referatul de aprobare, pentru că avem dreptul și
obligația să protejăm banii publici. Nu trebuie să dăm bunuri din patrimoniul orașului pe mâna acestui
personaj și de aceea propun scoaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, sau, cum am spus și
în ședința anterioară, să-i concesionăm terenul doar pentru un an cu o redevență de 5 lei/mp plus 1000
lei/lună astfel încât să se acopere acea restanță la bugetul local.”

Dl.Viceprimar: „Îl rog pe domnul secretar să ne spună dacă este legal să concesionăm terenul la
această societate care nu are datorii la bugetul local.”

Dl.Secretar: „S-au pus în discuție mai multe chestiuni în legătură cu acest proiect de hotărâre și de
aceea trebuie să le lămurim pe toate. În primul rând, nu mai putem vorbi acum de scoaterea proiectului de
hotărâre de pe ordinea de zi pentru că s-a aprobat deja ordinea de zi. Propunerea trebuia să vină anterior
aprobării ordinii de zi, nu acum. În al doilea rând, am spus-o și la ședința anterioară, cu termenul de un an
nu ar fi o problemă, însă cu acea redevență nu pot fi de acord pentru că ar putea fi un abuz de putere din
moment ce există un temei legal pentru calculul redevenței, fiind stabilită la acel nivel de 5,64 lei/mp/an pe
baza unui raport de evaluare. În fine, domnule viceprimar, este legal să concesionați terenul în cauză,
cum la fel de legal este să nu concesionați acest teren, însă în această din urmă situație va trebui să
treceți și la procedurile de eliberare a terenului, de ridicare a construcției, pentru că deja sunt 3 ani de
când societatea a cumpărat clădirea și nu s-a plătit nici un leu cu titlu de redevență, asta dacă vorbim de
protejarea patrimoniului și a banilor publici.”

Dl.Gicu Mitache: „Da, nicio problemă, la garajele auto cum s-a reușit ridicarea lor. A fost simplu!”
Dl.Viceprimar: „Nu-i aceeași situație, este totuși o construcție diferită, nu una provizorie ca garajul.”
Dl.Gicu Mitache: „Încă odată spun: această persoană este garanția neplății!”
Dna.Georgiana Turcu: „Domnul Stemate Marius datorează ca persoană fizică 7620 lei amenzi, iar

societatea care a solicitat concesionarea terenului are o datorie restanță de 2192,48 lei și nu are nici
autorizație de funcționare. Să dovedească faptul că e o persoană serioasă și să-și achite obligațiile de
plată la bugetul local.”

După aceste intervenții, președintele de ședință a supus la vot propunerea de amânare până la plata
datoriilor către bugetul local, care a fost aprobată în unanimitate de voturi, urmând o renumerotare a
hotărârilor următoare de pe ordinea de zi.

La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea cuantumului şi a numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza
oraşului Ianca, pentru anul 2018, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Constat o abordare diferită la cele două licee în privința burselor: la Liceul C-tin
Angelescu văd 125 de burse sociale și aproape o treime burse de merit, în timp ce la Liceul N. Oncescu
sunt 22 burse sociale și 64 burse de merit. De ce aceste diferențe?”

Dna.Mirela Cazacu: „Sunt reguli interne ale școlii la bursele de merit, iar pentru bursele sociale au fost
depuse mai puține dosare.”

Dl.Gicu Mitache: „Dacă sunt reguli interne, nu puteți face mai atractive bursele de merit? Nu să
repetăm situațiile de odinioară, când din 28 de copii-27 primeau premii. Adică să stabiliți un număr mai
mic de burse de merit și cu un cuantum mai mare.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat în unanimitate, în forma
propusă.

La proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile de la 1 ianuarie
2019, cu excepția taxelor speciale care intră în vigoare la 1 mai 2018, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Când mai avem astfel de hotărâri, să fie puse în paralel valorile actuale și valorile
viitoare, ca să știm ce diferențe votăm, să avem termene de comparație, iar pentru acest motiv nu voi vota
pentru noile impozite și taxe.”
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Dl.Secretar: „Proiectul de hotărâre a fost în dezbatere publică 30 de zile. Tot pe pagina proprie de
internet se află și actualele impozite și taxe locale, deci ați avut posibilitatea comparațiilor! Pe de altă
parte, forma hotărârii nu prevede o coloană cu impozitele vechi și o altă coloană cu noile impozite pentru
a face comparații.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru și 3
voturi abținere ale consilierilor locali Anghelache Mariana-Luminița, Bicoiu Iuliana-Doinița și Mitache Gicu.

La ultimul proiect de hotărâre, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019,
nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru, deoarece consilierii locali Alexe
Maria, Cazacu Mirela și Ciucașu Viorel nu au participat la vot pentru a nu fi în conflict de interese.

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde a fost analizată solicitarea Asociației Cultural - Istorică
„Muzeul”, de a se emite un acord de principiu al Consiliului Local pentru cofinanțarea unui proiect în sumă
de 8.850 lei, intitulat „Ianca - Centenar - Unire și Recunoștință”, înregistrându-se următoarele intervenții:

Dna.Georgiana Turcu: „Față de această solicitare eu am prezentat un referat în care am arătat că nu
avem prevăzute sume în bugetul local pentru cofinanțare de proiecte, iar dacă acest proiect va fi
cofinanțat de Consiliul Județean nu este legal să mai cofinanțăm și noi același proiect, nici pentru
funcționare nu mai putem aloca fonduri.”

Dl.George Sterpu: „La nivelul Primăriei este prevăzută vreo manifestare în cinstea Centenarului?”
Dl.Secretar: „Dacă domnul viceprimar nu are cunoștință, cred că doar domnul primar vă poate

răspunde dacă vor fi organizate acțiuni culturale. Deocamdată putem vorbi de acea acțiune a Consiliului
Județean, cu care ne-am asociat în ședința anterioară, pentru amplasarea unui monument în zona
centrală a orașului.”

Dl.Radian Stănculescu: „De-a lungul timpului au fost multe discuții ca Muzeul să treacă în subordinea
Consiliului Local, dar domnul Bărbuceanu nu vrea, nu dorește, iar noi ne uităm de fiecare dată unii la alții
când vine cu solicitări de finanțare și nu știm ce să mai credem. S-a cheltuit o grămadă de bani cu acest
Muzeu și cred că a venit timpul să nu-l mai finanțăm, să-l refuzăm de mai multe ori poate înțelege dorința
noastră necesitatea trecerii Muzeului la Consiliul Local.”

După aceste intervenții, s-a supus la vot solicitarea Asociației Cultural - Istorică „Muzeul”, de a se
emite acel acord de principiu pentru cofinanțarea proiectului amintit, însă, cu 16 voturi abținere și 1 vot
pentru al domnului Mircea Mircescu, solicitarea a fost respinsă.

Cu aceasta, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca de astăzi, 26 aprilie 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2
(două) exemplare.

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

Viorel CIUCAȘU 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 2018, 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 Gicu Mitache. 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 26 aprilie 2018 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 29.05.2018, 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 Liviu Dragomir 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.322/17.05.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.15481/17.05.2018, publicată pe pagina proprie de
internet şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul primar a mai propus modificarea
titlului și completarea proiectului de hotărâre înscris la nr.3 pe ordinea de zi, astfel că ordinea
de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren din domeniul public
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, în zona blocurilor
F.1 și  F.4, precum și organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul
amplasării de garaje auto;

2.-Proiect de hotărâre privind modificarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local
nr.10/2018 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat al orașului, situat în satul Perișoru, în favoarea domnului Boală Marius
Laurențiu;
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3.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarelor bunurilor care
aparţin domeniul public și privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local;

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea
obiectivului de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››;

6.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul
2018;

7.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea
și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca;

8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de
Telecomunicații Speciale pentru realizarea în comun de activităţi, proiecte și servicii în
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

9.-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, însă nu au fost solicitări de intervenții sau obiecții la niciun proiect de hotărâre, astfel
că s-au supus pe rând la vot și aprobate fiecare în unanimitate.

La punctul Diverse a fost înregistrată doar intervenția domnului secretar, care a amintit
consilierilor locali că se apropie termenul limită până la care trebuie depuse rapoartele de
activitate pe ultimul an, declarațiile de avere și de interese, după care preşedintele de şedinţă
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31
mai 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Liviu DRAGOMIR Alexandru STERIAN

Pagina 2 din 3



Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 iunie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamnele Mirela

Cazacu și Iuliana-Doinița Bicoiu. 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 funcționarii 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 mai 2018 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 26.08.2018,
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 prin Dispoziţia primarului
nr.382/19.06.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.16608/19.06.2018, 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 aprobarea organigramei cu
numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice
din subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2018, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca, județul Brăila››;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local,
pentru anul 2018;

3.-Diverse;
Cu precizarea că ambele proiecte de hotărâri au fost avizate favorabil de comisiile de specialitate, s-a

trecut în continuare la dezbaterea acestora.
La primul proiect de hotărâre, după ce domnul primar a clarificat anumite aspecte legate de schița zonei,

mai exact de căile de acces vizate de modernizare, aspecte puse în discuție de domnul Gicu Mitache, nu au
mai fost alte obiecții, astfel că s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre privind noua structură organizatorică, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Observând demersurile făcute, nu putem spune că e o tergiversare din partea noastră

în ceea ce privește înființarea Direcției de asistență socială. Nu am nimic cu noua structură organizatorică,
dar cred că este un pic depășită și nu o spun cu răutate. Dacă o privim în ansamblu, ea este bine structurată,
însă valabilă pentru câțiva ani în urmă! Vedem că pentru leneși, și nu mă refer la cei care chiar au nevoie de
asistență socială, se înființează o ditamai Direcție, iar pentru ceilalți plătitori de impozite și taxe locale, pentru
restul populației, nu văd o pătrățică în această organigramă, o persoană, care să lucreze pentru ei și de
aceea o să mă abțin să o votez! Părerea mea este că această organigramă trebuie restructurată din temelii
și să așezăm funcționarea serviciilor pe alte principii.”

Pagina 1 din 2

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com



Dl.Primar: „Aveți doar parțial dreptate în privința înființării Direcției de asistență socială, nu mai spun că
dacă respectam termenul trebuia să fie cu personalitate juridică, cu mult mai multe cheltuieli. Nu spun că
structura organizatorică nu merită ajustări, însă în totalitatea ei este fundamentată pe lege. Nu am înțeles
totuși ce ați dorit să spuneți cu acel post? Doriți să fie o persoană special desemnată în relația cu publicul?”

Dl.Gicu Mitache: „Nu, eu aș vedea, pe de o parte, un aparat tehnic de specialitate care să fie lăsat să
lucreze și să nu mai fie deranjat de orișicine, iar pe de altă parte, un aparat de comunicare, de relații publice,
cu un sistem informațional foarte bine pus la punct. La un singur ghișeu să vină publicul, unde să fie o
persoană care să poată interacționa cu toate compartimentele, astfel încât de acolo să se obțină orice
document și să nu mai fie plimbat dintr-un compartiment în altul.”

Dl.Primar: „Eu totuși spun că rezolvăm rapid, de cele mai multe ori în aceeași zi, pe loc, eliberarea
documentelor solicitate, în cele mai multe cazuri adeverințe sau certificate. Nu știu dacă ați fost la Primăria
Brăila sau în alte primării și ați obținut pe loc o adeverință, un certificat, așa cum facem noi.”

Dl.Gicu Mitache: „Primăria Brăila nu este de dat exemplu sub nicio formă!”
Aici s-au încheiat intervențiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, fiind apoi supus la vot și aprobat

cu 12 voturi pentru și 2 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache și Gicu Mitache,
cu precizarea că domnul Viorel Ciucașu nu a participat la vot pentru a nu fi în conflict de interese.

La punctul Diverse a fost înregistrată doar intervenția domnului primar, care a solicitat acordul de principiu
al consiliului local pentru angajarea unui avocat care să reprezinte la termen interesele instituției într-un dosar
penal, unde nu poate fi reprezentat de consilierul juridic din aparatul propriu.

Dl.Primar: „La ședința următoare am să vă dau detalii. Acum vă spun doar că azi am primit decizia într-
un dosar penal și nu am mai avut timpul necesar promovării proiectului de hotărâre, dar termenul de
contestare este foarte scurt și de aceea este nevoie azi de acordul de principiu.”

Consiliul local a fost de acord în unanimitate cu angajarea unui avocat, urmând ca la ședința din luna
iulie să se promoveze un proiect de hotărâre în acest sens, după care preşedintele de şedinţă a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 iunie 2018, 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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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 iulie 2018, 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 George

Sterpu. 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 funcționarii
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 iunie 2018 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 24.07.2018,
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 prin Dispoziţia primarului
nr.432/16.07.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.
17582/16.07.2018, 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 modificarea și completarea Inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Ianca, precum și completarea titlului Proiectului de
Hotărâre nr.57, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
Unității Administrativ Teritoriale Oraș Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, precum și extinderea de
drept a valabilității prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

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

3.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare
a spațiului nr.4 cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1,
precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile speciale de vânzare a spațiului;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018, precum și
desființarea unor posturi vacante, personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca;

5.-Proiect de hotărâre privind cooperarea între Consiliul Local Ianca și Consiliul Județean Brăila, în
vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS;

6.-Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor oraşului
Ianca în procesul de contestare a Ordonanței de clasare nr.2004/P/2011/18.04.2017 a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Brăila;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009 de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

8.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al oraşului Ianca, administrat de Consiliul Local;

9.-Diverse;
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Cu precizarea că toate proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile de
specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.

La primul proiect de hotărâre, privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General
şi a Regulamentului Local de Urbanism, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului medical nr.2, dezbaterile au avut loc pe articole,
fiind următoarele intervenții:

Dl.Viceprimar: „La comisie s-a aprobat un amendament, anume ca prețul să fie plătit într-o singură rată
și nu eșalonat pe 10 ani, așa cum a cerut doamna doctor Diana Bobancu. Așa s-a procedat și în cazul
spațiului cumpărat de domnul doctor Marin Năstășel, iar la următorul proiect de hotărâre o să vedeți că și
doamna doctor Adela Stanciu a precizat că va achita integral prețul la data încheierii contractului de vânzare.”

Dl.Secretar: „Domnule președinte, în calitate și de secretar al comisiei speciale de vânzare a spațiilor
medicale, am să transmit amendamentul ca o sugestie/dorință a consiliului local și nu ca o normă/obligație,
adică amendamentul nu poate fi preluat în hotărâre deoarece competența negocierii prețului final, precum și
modalitatea de plată a prețului, sunt ale comisiei speciale. Aici se însușește raportul de evaluare pentru
stabilirea prețului minim de la care se pleacă negocierile și se stabilesc reprezentanții consiliului local în
comisie. Pe de altă parte, chiar dacă s-a cerut plata eșalonată pe 10 ani (pentru că O.U.G.nr.68/2008 prevede
posibilitatea vânzării în rate pe 15 ani), asta nu înseamnă că această cerință/posibilitate devine o obligație
pentru cealaltă parte! Repet, în comisia specială se va decide prețul final și modalitatea de plată.”

În continuare, doamna Maria Alexe 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; domnul Viorel Ciucașu a refuzat această calitate, din motive obiective,
astfel că a fost propus domnul consilier local Daniel-Ernest Chiru;

-George Priceputu și Liviu Dragomir-membri titulari în comisia de contestații, Ștefan Marcel Mitrea și
Dănuț Pisică -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 doamna Maria Alexe a propus și s-a aprobat în unanimitate constituirea unei comisii de numărare a
voturilor, în componența: Mirela Cazacu, Radian Stănculescu și Ștefan Racu, comisie care va activa și la
ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

După exercitarea votului, s-a constatat că propunerile au fost aprobate în unanimitate. De asemenea și
proiectul de hotărâre în ansamblu și în forma propusă a fost aprobat cu același cvorum de 16 voturi pentru.

În unanimitate de voturi a fost aprobat și următorul proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului medical
nr.4, reprezentanții consiliului local în cele două comisii fiind aceeași stabiliți anterior.

Tot așa, pe articole, alineate și litere, au avut loc dezbaterile și la Proiectul de Hotărâre nr.57, cel referitor
la rectificarea bugetului local și desființarea unor posturi vacante, după cum urmează:

-art.1, unde nu au fost intervenții, a fost aprobat în unanimitate de voturi;
-art.2, referitor la bugetul Direcției Serviciilor Publice, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Veți cumpăra acest mijloc de transport la fel ca arma cu tranchilizante, aprobată tot

pentru dotarea serviciului de gestionare a câinilor comunitari?”
Dna.Anca Dumitrache-Director D.S.P.: „Da, înțeleg ironia, pentru că am returnat arma, însă acum vom

achiziționa mijlocul de transport si nu-l voi mai returna!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate și art.2.
La celelalte articole, după ce domnul secretar a detaliat motivele desființării acelor posturi vacante, nu

au mai fost alte intervenții, fiind de asemenea supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, însă înainte
de a se trece la votul final, domnul Gicu Mitache a mai cerut totuși unele lămuriri în privința sumei de 60 mii
lei alocată suplimentar pentru sport.

Dl.Gicu Mitache: „Plecând de la faptul că la rectificarea bugetului liceului a fost o adresă/o justificare, că
la rectificarea bugetului DSP a fost iarăși un referat cu o motivație, am o întrebare pentru doamna Turcu: la
suma de 60 mii lei pentru sport, ce justificare avem, pentru că mi se pare o sumă exagerată? Cine a solicitat
această sumă și de ce? Din câte știu avem mai multe ramuri de sport în oraș, iar la fotbal sunt trei echipe:
Viitorul cu două echipe și Voința Plopu. Eu nu vreau să-mi dau votul pentru această sumă din care să se
finanțeze jucători din alte localități. Pentru care activitate sportivă sunt acești bani? ”

Dna.Georgiana Turcu-șef serviciu financiar contabil: „Motivația se regăsește în referatul domnului
primar.”
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Dl.Primar: „Dați-mi voie să detaliez ce-am scris în referat. La începutul anului am aprobat doar suma
pentru returul campionatului trecut, iar acum suma propusă este tot pentru Clubul Sportiv Viitorul Ianca, mai
exact pentru turul anului competițional 2018-2019, pentru că dorința tuturor este aceea de promovare în Liga
a III a. Vreau să știți că și echipa de fotbal din satul Plopu, care nu avea certificat de identitate sportivă și nu
putea primi bani de la bugetul local, face parte acum tot din Clubul Sportiv Viitorul, club care are în prezent
80 de jucători legitimați. Obiectivul este promovarea și va fi înscris în contractul de finanțare. Și încă ceva,
pentru că v-ați referit la jucătorii din alte localități legitimați la Viitorul Ianca: nu este nici un fotbalist din Ianca
cu vârsta peste 18 ani care să joace în altă localitate din județ, iar noi să aducem jucători din altă parte.
Adică, fondul de jucători din Ianca este utilizat în totalitate, însă nu este suficient valoric pentru a promova.”

Dl.Gicu Mitache: „Da, acum am înțeles motivația sumei, iar dacă se va realiza acest obiectiv necesarul
va fi cu mult mai mare. Totuși sunt bani publici și ar fi trebuit o detaliere: ce sumă pentru echipamente, ce
sumă pentru transport, arbitraje, cartonașe, asigurări și asistență medicală, etc. O estimare măcar pentru cei
60 mii și o detaliere exactă pentru suma cheltuită din retur, le doresc la următoarea ședință.”

Dna.Georgiana Turcu-șef serviciu financiar contabil: „Și eu aș fi vrut să știu aceste detalii !”
Dl.Primar: „Da, la următoarea ședință am să vă prezint raportul financiar detaliat pentru suma din retur și

estimarea cheltuielilor pentru cei 60 mii lei.”
Dl.Gicu Mitache: „Eu doresc ca această situație, cu justificarea banilor cheltuiți la fotbal, să ne fie

prezentată la ședința următoare sub girul șefei serviciului financiar contabil.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, fiind aprobat în unanimitate.
La următoarele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la

vot și aprobate în unanimitate.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, a fost la dumneavoastră în ultimul timp domnul Sava Petruș? Dacă

nu, am să vin eu în fiecare zi până se rezolvă!”
Dl.Primar: „Nu a venit, dar știu că vă referiți la drumul de lângă linia ferată, de la Gară și până la

str.Primăverii, deteriorat de ploile din ultimul timp. Să nu credeți că nu este în atenția mea, însă vreau să știți
că este o criză de balast cum n-am mai întâlnit până acum. Ne gândim la soluții și o vom rezolva cumva.

În altă ordine de idei, dacă nu mai sunt alte intervenții, vreau să vă dau câteva detalii la suma de 170 mii
lei alocată astăzi pentru întocmirea studiilor și documentațiilor tehnico economice în scopul promovării/
implementării obiectivului ‹‹Investiții în infrastructura orașului  Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și
socială a comunității defavorizate››. În fapt, avem în vedere reabilitarea clădirii Casei de cultură, inclusiv
realizarea șarpantei, amenajarea întregului platou și înființarea de noi parcări în fața clădirii. Apoi, cu 40%
din valoarea lucrărilor de la Casa de cultură, pentru că așa prevede ghidul măsurii, vom reabilita parcul
orășenesc, constând în realizarea unei alte scene, împrejmuiri noi, mobilier urban, spații de joacă și fitness
moderne, dar și amenajarea/suplimentarea locurilor de parcare la stradă. În fine, în limita fondurilor, în proiect
este și asfaltarea străzii Orizontului înființată recent în zona de sud a orașului, între străzile Rozelor și și
Zorilor, unde s-au extins construcțiile de locuințe.

O ultimă informație: vreau să știți că am fost singura localitate, la categoria orașe, din cele șase județe
care alcătuiesc Regiunea de dezvoltare Sud-Est, care am depus în termen proiectul aprobat acum două luni
‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei
prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon, cu cele 4
autobuze noi prevăzute în proiect. Așa că, dacă se respectă principiul primul venit-primul servit, sunt șanse
foarte mari să fie accesat.”

După aceste intervenții, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 26 iulie 2018, 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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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 august 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Liviu

Dragomir, Ștefan Marcel Mitrea 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 funcționarii 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 26 iulie 2018 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 27.08.2018, 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.470/20.08.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.18589/20.08.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul
local, situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27, parcela 1366/6, precum și organizarea licitației
publice pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în scopul înființării unui depozit de
materiale de construcții;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și
dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice în orașul Ianca, județul Brăila››;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de

comisiile de specialitate, cu un amendament propus de comisia economică la rectificarea bugetului
local pe anul în curs, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
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La primele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind dezlipirea unui teren din
domeniul privat administrat de consiliul local și organizarea licitației publice în scopul înființării unui
depozit de materiale de construcții, respectiv aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea,
reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, nu au fost intervenții, fiind
supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al treilea proiect de hotărâre, referitor la obiectivul de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice în orașul Ianca››, au fost aprobate în unanimitate de voturi documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții și devizul general cu indicatorii tehnico-economici actualizați/revizuiți ca
urmare a includerii cheltuielilor cu stația de sonorizare, astfel valoarea totală estimată a proiectului,
inclusiv T.V.A., este de 6.334.778,73 lei, față de 6.050.833,93 lei cât a fost propus inițial.

Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului local pe anul în curs,
a fost aprobat la rându-i în unanimitate de voturi, cu precizarea că dezbaterile și aprobările au avut
loc pe articole, avându-se în vedere și amendamentul comisiei economice privind includerea sumei
de 71 mii lei primită ieri cu titlu de subvenții de la bugetul de stat pentru proiectul dedicat Centenarului
Marii Uniri, urmând ca la ședința din luna septembrie șeful serviciului de cultură să prezinte detaliat
activitățile prevăzute în proiectul care tocmai a primit finanțare.

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, 28 august
2018, 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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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 27 septembrie 2018, 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
funcționarii 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 august 2018 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
25.09.2018, 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, 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.503/17.09.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.19755/17.09.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu
mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare
cu apă și de canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al orașului Ianca a bunurilor de retur
inventariate, precum și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului a unor bunuri
aferente sistemului public de alimentare cu apă;

2.-Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului și edificarea soclului monumentului ‹‹Hora
Unirii››, realizat în cadrul activităților de aniversare a Centenarului României;

3.-Proiect de hotărâre privind închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea
realizării proiectelor ‹‹Înlocuire conductă țiței Parc 2 - Parc 4 Oprișenești›› și ‹‹Colector Sonda 546
Oprișenești››;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
5.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul

orașului Ianca;
6.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile de

specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând

sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea amplasamentului și edificarea soclului
monumentului ‹‹Hora Unirii››, respectiv închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al oraşului
Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, nu au fost intervenții, fiind supuse pe
rând la vot și aprobate în unanimitate.
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La al patrulea proiect de hotărâre, referitor la rectificarea bugetului local pe anul în curs, s-a înregistrat
doar intervenția domnului consilier Gicu Mitache care a solicitat lămuriri suplimentare față de suma alocată
la clasificația bugetară 672A0501200109, cultură-sport, lămuriri primite de la șefa serviciului financiar
contabil, după care s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre.

Și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă, a fost până la urmă aprobat în unanimitate de voturi, la care au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Aș dori să știu cine i-a întocmit referatul domnului de la compartimentul de proiecte?”
Dl.Secretar: „Nu are cine să vă răspundă pentru că nu este prezent. De altfel nu este prima dată când

este convocat și nu dă curs invitației și de aceea profit de ocazie și îl rog încă odată pe domnul primar să
asigure prezența celor convocați la aceste ședințe, pentru că nu este singurul care sfidează convocarea!”

În continuare s-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Doresc să supun atenției domnului primar trei probleme:
1.-Zilele trecute un agregat a lovit și a distrus coiful de la planul stâng al avionului ancorat lângă Agenția

BRD. Am făcut câteva investigații și am aflat că sunt cei care lucrează la clădirea de lângă Hotel și de aceea
îl rog pe domnul primar să ia măsurile pentru repararea planului de către cei vinovați, mai ales că șoferul
acelui utilaj a avut o atitudine de dispreț față de acest simbol al orașului.

2.-Legat de prima problemă, am venit la Primărie să verific împreună cu șeful Poliției locale dacă sunt
imagini de la camerele de supraveghere din acea zonă și am constatat cu stupoare că mai mult de jumătate
din cele 120 de camere nu sunt funcționale! Nu știu cine asigură mentenanța acestor camere, dar trebuie
făcut ceva urgent ca ele să fie repuse în funcțiune pentru că sunt extrem de utile.

3.-De fiecare dată în campaniile electorale, când amplasam bannere sau lipeam afișe în alte locuri decât
cele speciale, ne sancționați imediat. Acum, cu acest referendum, cei de la Biserică au pus peste tot afișe și
nu cred că-i în regulă!”

Dl.Primar: „După ședință vreau să mergem să-mi arătați la fața locului ce s-a distrus și nu voi lăsa lucrurile
așa. Referitor la a doua problemă, da, așa este, însă până când constructorul nu finalizează lucrările la
investițiile celor de la SC Electrica SA nu putem face nimic. Au înlocuit mulți stâlpi pe care erau amplasate
camerele de supraveghere, au schimbat rețele, au fost nevoiți să întrerupă legăturile și alimentarea cu
energie electrică a acestora și de aici ne-funcționalitatea la care v-ați referit. Am înțeles că mai au câteva zile
și finalizează proiectul, după care vom lua fiecare cameră în parte și le vom repune în funcțiune.

În fine, referitor la a treia problemă, da am văzut și eu, am vorbit deja cu preotul Alexandru care mi-a
spus că dascălul a înțeles greșit modul de afișaj, dar m-a asigurat că va intra imediat în legalitate.”

Dl.Gicu Mitache: „În urmă cu vreo două ședințe am stabilit că șefa serviciului financiar ne va prezenta la
următoarea ședință în detaliu modul cum s-au cheltuit banii publici de echipa de fotbal, iar domnul secretar
a scris acest lucru în procesul verbal al ședinței de atunci. Nu am primit nici până acum această informare!”

Dna. Turcu Georgiana: „Nici eu nu am primit de la club raportul financiar și nici nu vor mai vedea vreun
leu până când nu-mi vor prezenta detaliat cheltuielile.”

Dl.Primar: „Ba da doamnă, l-au prezentat, raportul se află în primărie!”
Dna. Turcu Georgiana: „Eu nu l-am văzut!”
Dl.Primar: „O să-l aveți mâine, este la mine. În altă ordine de idei, dacă nu mai sunt luări de cuvânt, dați-

mi voie să vă prezint invitația pe care am primit-o de la Primăria La Chapelle sur Erdre, aceea de a fi prezenți
în această localitate cu care suntem înfrățiți, eu și șeful serviciului de cultură-domnul Stanciu Glicherie, pe
data de 11 noiembrie 2018 când Franța aniversează la rândul ei 100 de ani de la victoria împotriva Germaniei
din primul război mondial. Vă prezint această invitație, cu rugămintea de a ne da acordul pentru a o onora,
obligație prevăzută de lege pentru decontarea cheltuielilor.”

Dna. Turcu Georgiana: „Nu avem fonduri prevăzute în buget pentru deplasări în străinătate!”
Dl.Gicu Mitache: „Nu-i nimic, la următoarea ședință prezentați propunerea de rectificare a bugetului!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate onorarea invitației, după care

preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 27 septembrie 2018, 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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Încheiat astăzi, 25 octombrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 13 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna

Mirela Cazacu și domnii Gicu Mitache, Ştefan Marcel Mitrea și 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 funcționarii 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 27.09. 2018 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 23.10.2018, 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 Ionel Moșescu 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.570/15.10.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.20640/15.10.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul
Contractului nr.51/03.11.2008, încheiat cu domnul Ciucă Costică pentru extinderea unui spațiu
comercial;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1
octombrie 2018 ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației
de construire, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și
Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;

3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
4.-Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul 2018;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al orașului Ianca, județul Brăila;
6.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de

comisiile de specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de

concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.51/03.11.2008, respectiv aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați la data de 1 octombrie 2018 pentru obiectivul nou de
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investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al treilea proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul în curs, domnul primar
a mai propus alocarea sumei de 100 mii lei pentru extinderea rețelei electrice în noul cvartal de
locuințe realizat în continuarea străzilor Rozelor și Zorilor din orașul Ianca, prin diminuarea acestei
sume de la obiectivul ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII corp 1904 pentru
realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››. Cu această completare, s-a supus la vot și s-a
aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre.

La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind actualizarea numărului burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în acest an,  respectiv aprobarea proiectului de steag
al orașului 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, la care au fost următoarele
intervenții:

Dl.Ionel Moșescu: „Știu că avem un post de pictor cu jumătate de normă la Casa de cultură, pe
care nu l-am văzut niciodată în cei 14 ani de când l-am angajat, sau vine odată pe an! De ce să-l
mai ținem și să-l plătim degeaba, când cu aceeași bani am putea să angajăm o femeie de serviciu
aici la Casa de cultură unde să fie mai multă curățenie și nu cum e acum? Iată, cele două femei de
serviciu pe care le avem sunt în concediu medical și nu mai are cine să facă curățenie!”

Dl.Primar: „Da, așa este, dar una este în concediu medical fără voia ei, iar cealaltă în mod voit
pentru că este bunică! Eu cred că sunt suficiente două femei de serviciu și nu mai este nevoie de
încă una, iar acel pictor să știți că are activități cu elevii pe teme de desen și pictură.”

Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, cum să fie de ajuns două femei de serviciu și la Primărie și
la Casa de cultură și la Căminul cultural?!”

Dl.Primar: „Da, sunt de ajuns dacă și-ar face treaba și nu ar sta de vorbă în holul primăriei!”
Dl.Ionel Moșescu: „Atunci plătiți-l degeaba în continuare pe acel domn!”
Dl.Primar: „Nu-i nimic, o să vă propun desființarea acelui post, dar și pe cele de îngrijitor pentru

că nici ele nu își fac treaba!”
Dl.Ionel Moșescu: „Nu-i nicio problemă din punctul meu de vedere, desființați-le! O altă problemă

pe care v-o supun atenției domnule primar, este următoarea: un domn Negoiță Tudorel face cereri
de vreo 4-5 ani pentru rectificarea unui titlu de proprietate, dar nu li se dă curs! Am aici ultima cerere
din anul 2015, are și referatul comisiei locale, dar nu înțelege de ce nu i se soluționează!?”

Dl.Primar: „Acum nu pot să vă dau răspuns, veniți mâine la birou și să o analizăm acolo!”
Dl.Ionel Moșescu: „Amintiți-vă că am mai discutat acest caz în biroul dumneavoastră anul trecut,

dar tot în acest stadiu a rămas!”
Dl.Primar: „Domnule consilier, văd că pe referatul comisiei locale de fond funciar din anul 2015

este și semnătura dumneavoastră, în calitate de salariat pe atunci la serviciul de cadastru. Deci ați
mâncat o pâine în primăria asta, iar acum veniți și mă întrebați de ce nu i s-a rectificat titlul de
proprietate! Veniți mâine la primărie să analizăm pentru că aici nu avem cum să rezolvăm.”

Dl.Ionel Moșescu: „După ce s-a întocmit acel referat am intrat în concediu medical, după care
m-am pensionat și nu mai știu ce sa întâmplat! Altceva se întâmplă acolo, dar în fine….”

După aceste intervenții preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25 octombrie 2018, 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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Încheiat astăzi, 29 noiembrie 2018, 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

Ştefan Marcel Mitrea. 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 funcționarii 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, anunțul cu proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului a fost afişat pe data
de 26.10.2018 la sediul consiliului local şi publicat 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 25.10. 2018 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 27.11.2018, 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 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.621/15.11.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.21672/15.11.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul
Contractului nr.12/05.01.2009, încheiat cu S.C. Laristel Impex S.R.L. Ianca pentru construirea unui
spațiu comercial;

2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității

de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de

comisiile de specialitate, cu amendamente cel privind rectificarea bugetului centralizat al orașului, s-
a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de concesiune
a terenului care face obiectul Contractului nr.12/05.01.2009, încheiat cu S.C. Laristel Impex S.R.L.
Ianca pentru construirea unui spațiu comercial, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
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Și al doilea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul în
curs, a fost aprobat în unanimitatea de voturi, inclusiv cu amendamentele comisiei de buget și a
propunerii de ultim moment a domnului primar aceea ca suma alocată pentru achiziționarea centralei
termice la clădirea stadionului din satul Plopu să fie de 3.500 lei și nu de 3.000 lei, așa cum a propus
serviciul financiar contabil și s-a avizat la comisia de specialitate.

La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la actualizarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială (U.A.M.S.), au fost următoarele
intervenții:

Dl.Secretar: „Înainte de a intra în dezbaterile propriu-zise, vreau să vă spun în ce context a apărut
necesitatea actualizării acestui Regulament.

Vă amintiți că în urmă cu puțin timp, obligați de legislație, am reorganizat Serviciul de asistență
socială în Direcția de asistență socială, fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate
al primarului, pentru care am obținut recent certificatul de acreditare și licența de funcționare, cu
obligația ca în următorii 3 ani să mai acredităm un furnizor de servicii în subordinea Direcției.

Așa cum am procedat și în anii anteriori, am început demersurile pentru acreditarea U.A.M.S. ca
furnizor de servicii sociale sub autoritatea Direcției, pentru îndeplinirea acelei obligații de care
vorbeam mai înainte, însă de această dată responsabilii de procedură din cadrul ministerului de
resort nu au mai fost de acord și au solicitat acreditarea de sine stătătoare a U.A.M.S.

Pentru aceasta, primul pas care trebuie făcut este actualizarea Regulamentului de organizare și
funcționare a U.A.M.S., conform Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.nr.867/2015, pe care l-am
transmis în formă de proiect (adică cel care a fost prezentat și comisiei de specialitate spre avizare)
la Direcția Politici Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. De aici am primit
ieri, prin e-mail, deci după ședința comisiei, câteva observații de care va trebui să ținem cont și să
le includem azi în forma finală a Regulamentului.

Să știți că nu sunt observații de substanță, nu sunt de fond, ci mai degrabă de formă și se referă
la identificarea exactă a serviciului social, la denumirea corectă a Ordinului nr.2126/2014 privind
standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
precum și la codificarea funcțiilor din cadrul serviciilor, iar în conținutul Hotărârii să precizăm că
Regulamentul se va completa corespunzător cu seria și numărul noului certificat de acreditare și a
licenței de funcționare.”

Dl.Gicu Mitache: „Am două observații: la art.15, pct. G, lit. h) se arată că îngrijitoarea ajută la
servirea mesei…! Cum așa?”

Dl.Florin Beceanu-Director U.A.M.S.: „Da, din lipsă de personal, pentru că avem doar o
infirmieră pe tură și suntem nevoiți să apelăm la ajutorul spălătoresei. Nu este ușor, pentru că sunt
3 mese/zi, iar majoritatea bătrânilor nu pot să mănânce singuri fără ajutor.”

Dl.Gicu Mitache: „Nu, eu nu concep ca îngrijitoarea să pună mâna pe farfuriile cu mâncare, după
ce stă toată ziua cu mâinile în detergenți, mătură, praf, etc. și de aceea propun să fie eliminată
această prevedere. A doua problemă este cea prevăzută la art.16, pct. F, lit. l), unde se spune că
este interzis să se spele rufele altor instituții! Care-i rostul acestei prevederi, ce-ați avut în vedere?”

Dl.Florin Beceanu: „De pildă, secția de spital care funcționează în aceeași curte, dar au mașina
lor de spălat.”

Dl.Primar: „Păi atunci să completăm cu interzicerea spălării rufelor și a persoanelor fizice. Dar
să revenim la problema lipsei de personal, mai exact a infirmierelor: sunt mai bine de 6 luni de când
am cerut domnului director să-mi prezinte un memoriu cu privire la modul de asigurare a pazei, în
sensul de a face o analiză a situațiilor de risc din care să rezulte dacă securitatea unității poate fi
asigurată doar cu mijloace video, iar în locul paznicilor să angajăm infirmiere conform normativelor
în vigoare. Nu am primit nici astăzi ceea ce am solicitat și de aceea s-a ajuns la această situație. În
fine am să profit de această oportunitate și să propun completarea Hotărârii cu prevederea conform
căreia programul de activitate al personalului U.A.M.S., care nu lucrează în ture, să fie identic cu cel
al Primăriei, în special pentru domnul director.”
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După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate Regulamentul de
organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială, inclusiv cu amendamentele/
modificările și completările amintite anterior.

Tot în unanimitate de voturi, exprimate în mod secret și individual, a fost desemnată doamna
consilier local Alexe Maria (propusă de domnul Mircea Mircescu) ca reprezentant al Consiliului Local
în consiliul consultativ al U.A.M.S., ca de altfel și hotărârea în ansamblul ei.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a avut
următoarea intervenție:

Dl.Primar: „În primul rând vă adresez invitația de a participa la festivitățile organizate în cinstea
Centenarului României, care vor avea loc pe data de 1 decembrie pe platoul din fața Casei de
cultură, cu precizarea că nu va mai avea loc defilarea prevăzută în program, deoarece în ultimul
moment s-a contramandat această activitate de către cei cu decizie în cadrul armatei! Ați văzut din
pliant că avem participanți din Franța, Italia, Polonia și Moldova și că dezvelim și monumentul creat
special pentru acest eveniment, intitulat ‹‹Hora Unirii››. Și fiindcă veni vorba de acest frumos
monument, intenționăm ca anul viitor să organizăm la Ianca o tabără de sculptură, așa cum a fost
cea de anul curent la Brăila, unde să se creeze alte trei monumente care să fie amplasate în celelalte
spații de pe platou, identice cu cel în care a fost amplasat cel de care v-am vorbit. ”

Bun, asta depinde și de bugetul anului următor, pentru că mai avem o altă problemă: de la 1
ianuarie prețul energiei electrice va crește semnificativ și va trebui să trecem iluminatul public pe
lămpi cu led-uri, astfel încât consumul de energie să nu crească la fel de mult. Vrem, nu vrem, va
trebui să facem această investiție pentru că în timp se va amortiza, dar și lumina pe străzi va fi mai
bună decât în prezent.”

Dl.George Sterpu: „Nu ar fi mai bine să încercăm cu altă sursă de energie, cum ar fi panourile
solare?”

Dl.Primar: „Nu, să știți că nu este o soluție. Vă rog să urmăriți la Râmnicu Sărat și la Merei și o
să vedeți cât de slabă este lumina. Nu se merită! ”

După aceste intervenții preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 noiembrie 2018, 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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Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 20 decembrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca.

La şedinţă au participat în final 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind
motivat domnul Gicu Mitache, iar domnul consilier Daniel-Ernest Chiru a sosit în sală în ultima
parte a ședinței. 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 funcționarii 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, anunțurile cu 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, cu precizarea că ultimele trei proiecte de hotărâri
de pe ordinea de zi sunt propuse a fi adoptate în regim de urgență, iar motivațiile se regăsesc
în referatele de aprobare.

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 29.11. 2018 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 18.12.2018, 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.621/15.11.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.21672/15.11.2018, publicată pe pagina proprie de
internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau
completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este
următoarea:

1.-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 Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord- Sucursala Brăila pentru
realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum magazin de
prezentare și desfacere››;
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2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de operare distincte și a taxelor speciale
pentru serviciul public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;

3.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din
domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare
sonda 700 Oprișenești››;

4.-Proiect de hotărâre privind însușirea Inventarului și aprobarea înscrierii în domeniul
public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă
și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și
apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;

5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul
2018;

6.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului și a Caietului
de sarcini ale serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca;

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

de comisiile de specialitate, cu amendamente cel privind rectificarea bugetului centralizat al
orașului, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.

La niciunul din proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi nu au fost intervenții, fiind supuse
pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la proiectul de hotărâre privind
închirierea unor terenuri Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud,
în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››, domnul consilier
local George Sterpu nu a participat la vot pentru a evita conflictul de interese, ca salariat al
acestei entități economice.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a avut
următoarea intervenție:

Dl.Primar: „Eu doar vreau să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor din Primăria
Ianca pentru activitatea și rezultatele deosebite din acest an. Ca o părere personală, vă spun
că am îndeplinit cam tot ce ne-am propus în anul 2018, cu precizarea că doar lucrările din
zona blocurilor D1-D7 și B3-B5 nu au fost finalizate, în sensul că nu ne-a sosit la timp
mobilierul urban pentru spațiile de joacă. În primăvară, imediat ce timpul ne va permite, vom
finaliza și aceste obiective. În final vă doresc un an mai bun și multă sănătate dumneavoastră
și familiilor din care faceți parte. Încă odată vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit
și să sperăm că vom avea un an mai bun. La mulți ani!”

După această intervenție preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 20 decembrie 2018, 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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