
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna

Mirela Cazacu. 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 20.12.2018 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 29.01.2019, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

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

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.9/21.01.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.10482/21.01.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care domnul primar mai propune completarea cu încă trei proiecte de hotărâri
pentru a fi adoptate în regim de urgență, privind acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali,
însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul public, respectiv aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca››, 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 C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››;

2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția
primarului nr.3/09.01.2019;

3.-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 2019-2020;

4.-Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2019;

5.-Proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Ianca, județul Brăila;
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6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul
anului 2019, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››;

7.-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 aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul
Ianca, Județul Brăila››, validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/
09.01.2019, respectiv organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar
2019-2020, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al patrulea proiect de hotărâre, referitor la acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali, au
fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „L-am rugat pe domnul Leca (împuternicit ca șef al poliției locale) să fie prezent
astăzi la ședință, însă observ că nu a dat curs solicitării mele!”

Dl.Primar: „A intervenit o problemă de ordin social la Tîrlele Filiu și a trebuit să însoțească
colegele de la asistență socială pentru efectuarea unei anchete sociale.”

Dl.Gicu Mitache: „Bun, am înțeles, dar era bine să fie prezent cineva de la poliția locală să audă
și punctul nostru de vedere. Eu vă spun din start că nu sunt împotriva acordării unor salarii mai mari,
care să asigure bunăstare, însă și rezultatele muncii trebuie să fie pe măsură. Nu știu, poate domnul
Leca o să considere că este ceva sentimental, dar până la urmă este o problemă de ordine publică:
l-am rugat anul trecut să cerceteze și să depisteze mașina sau utilajul care a afectat avionul din
centru, însă până azi a rămas în același stadiu! Aș vrea să înțeleagă și personalul poliției locale că
sunt retribuiți din impozitele și taxele locale plătite de cetățenii orașului și că trebuie să fie în slujba
lor. Cred că nu mă înșel, dar bugetul poliției locale de anul trecut a fost peste 500.000 lei, bani cu
care s-ar putea rezolva multe alte lucruri. Dacă toate sesizările adresate poliției locale au fost
rezolvate la fel ca cea cu avionul, atunci ne putem gândi foarte serios de ce să mai cheltuim atâția
bani și să nu se cunoască nimic. Consiliul local a înființat acest serviciu public și la fel de bine poate
să-l desființeze. Repet, personalul poliției locale trebuie să înțeleagă că sunt plătiți destul de bine
pentru ca noi să nu simțim nimic, deocamdată! DN 2B care traversează orașul este controlat, în
special în zona centrală, de poliția rutieră a județului, de poliția orășenească statală și de poliția
locală. E prea mult! Să nu credeți că vreau să fac rabat de la regulile circulației, dar azi am vrut să
parchez mașina la un magazin și nu am găsit un loc de parcare, iar mașina poliției locale stătea la
pândă și ocupa și locul de parcare! Dacă-l întreb pe domnul Leca câți a identificat din cei care au
furat lemne de foc din lizierele din Perișoru și de la Gară, nu știu ce o să-mi spună pentru că nu l-am
văzut și pe câmp, ci doar în centru. A fost zăpadă tot timpul și se cunoșteau urmele de căruță, eu le-
am văzut dar nu știu dacă le-a văzut și domnul Leca!”

Dl.Primar: „Domnule consilier, având în vedere că-mi sunt subordonați direct și îi coordonez
zilnic, dați-mi voie să vă răspund eu la câteva din problemele ridicate. În primul rând trebuie să vă
spun că sunt total de acord cu dumneavoastră! Da, așa este, bugetul lor este în jurul a 5 miliarde lei
vechi. De 1 an și 6 luni le tot spun că-i desființez pentru că sunt la fel de nemulțumit de activitatea
lor. Pentru anul trecut nici nu am vrut să le semnez rapoartele de evaluare așa cum le-au adus,
pentru că toți aveau bine și foarte bine! Am făcut atâtea parcări, am trasat marcaje, dar nimeni nu le
respectă, iar polițiștii locali trec nepăsători pe lângă mașinile parcate neregulamentar! Din păcate
sunt și consilieri locali care parchează neregulamentar, iar polițiștii vor să fie indulgenți. Eu i-am pus
să facă pândă de câteva zile în zona centrală, pentru că nu se mai respecta deloc zona interzisă
parcării, poate așa reușim să mai disciplinăm un pic traficul în această zonă. În privința avionului să
știți că am făcut împreună verificări, am discutat și cu beneficiarul construcției și cu constructorul,
însă nu am reușit să identificăm vinovatul. Dincolo la fel, în peste 90% din cazuri i-au depistat pe cei
care furau lemne din liziere.
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Chiar și pe cei care au furat din liziera de la Gara CFR, care nu-i a noastră, dar acolo un fost
consilier local, care a lucrat la CFR, a vorbit cu cei de la Regionala Galați să-i dea voie unui cetățean
din Perișoru să intre în pădure, Hainaua parcă este numele lui, fiind și acesta prins în fapt. Acolo
unde sunt rezultate trebuie să le recunoaștem, dar în general sunt tare nemulțumit de activitatea lor.
Am cerut socoteală și poliției orășenești care nu a mai acționat de ceva timp pe DN 2B, în special la
trecerile de pietoni de la cele două licee, însă mi-au spus că au MCV-ul defect și au primit ordine de
la Inspectorat pentru alte acțiuni. Mi-au promis că-și vor relua cât de curând activitatea și în oraș.
Așadar, la fel de convins sunt și eu că trebuie să desființăm serviciul de poliție locală, dacă nici acum
nu se îmbunătățește calitatea muncii lor, pentru că asta le-am cerut: calitate, nu cantitate. Altfel, eu
voi promova proiectul de hotărâre pentru desființare când vom aproba bugetul și structura de
personal pentru 2019.”

Dl.Gicu Mitache: „Dacă nu, îl promovez eu, pentru că nu mai vreau ca din banii mei să plătim
6.500 lei salariu unui polițist local neperformant.”

Dl.Secretar: „Sunteți în eroare, poate la Brăila este salariul de 6.500 lei, pentru că la Ianca salariul
brut al unui polițist local este de 2.500 lei, adică 1.200 lei net! Pe de altă parte și eu ca locuitor și
contribuabil spun că e nevoie de Poliție locală, de una eficientă într-adevăr, dar nu putem să spunem
că desființăm acest serviciu din cauză că nu sunt competenți polițiștii sau că nu-și fac treaba! Trebuie
evaluată activitatea lor în mod obiectiv și dacă nu mai corespund profesional, adică obțin doi ani
consecutiv calificativul necorespunzător, atunci încetează raportul de serviciu și pot fi recrutați alții
mai eficienți. Asta ar fi soluția corectă, nu să desființăm Poliția locală pe motiv că se cheltuiesc prea
mulți bani! Și încă ceva: norma de hrană este obligatorie.”

Dl.Primar: „Acesta a fost norocul lor, că este obligatoriu, pentru că altfel nu vedeau norma de
hrană!”

Dl.Gicu Mitache: „Am zis de la început că sunt de acord, dar aștept și rezultate.”
Dl.Secretar: „Sunt convins că au conștientizat și că vor fi mai activi decât până acum.”
Aici s-au încheiat intervențiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, după care a fost supus

la vot și aprobat în unanimitate.
La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind însuşirea Inventarului

actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, respectiv aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019 pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, nu au mai fost intervenții, fiind aprobate și ele
tot în unanimitate de voturi.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a solicitat și
a primit acordul unanim al Consiliului Local pentru participarea domnului Stanciu Glicherie și a
doamnei Condruț Lenuța la un schimb de experiență la Primăria localității La Chapelle sur Erdre, în
luna martie a acestui an, urmând să li se finanțeze din bugetul local doar biletele de avion,
aproximativ 300 euro/persoană, restul cheltuielilor vor fi suportate de omologii francezi, fiind invitația
lor.

După această intervenție preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 ianuarie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Ștefan  RACU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 februarie 2019, 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 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 ultimul proiect
de hotărâre de pe ordinea de zi este propus a fi adoptat în regim de urgență, iar motivația se regăsește în
referatul 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
11.02.2018 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 26.02.2019,
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, dat fiind faptul că domnul consilier local Radian Stănculescu a fost ales, la
ședința din data de 11.02.2019, preşedinte de şedinţă pentru luna februarie, a preluat și conducerea şedinţei
de astăzi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.98/18.02.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.11338/18.02.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care
domnul primar mai propune:

1.-completarea cu Proiectul de hotărâre nr.16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
la nivelul anului 2019 pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și
Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, avizat favorabil de comisia de specialitate, cu propunerea de a fi
adoptat în regim de urgență;

2.-modificarea Proiectului de hotărâre nr.15, în sensul de a aproba mai întâi dezlipirea terenului și apoi
atribuirea unui lot în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, în vederea amenajării sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene;

Cu aceste propuneri, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect punerea
la dispoziția Operatorului a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de
canalizare;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de
executat la nivelul anului 2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii
Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase din
pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019
potrivit  amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024;
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4.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului
Ianca pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019;

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218,
precum și atribuirea în folosinţă gratuită a Lotului nr.2 Consiliului Județean Brăila în vederea amenajării
sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››;

8.-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 primul proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Trebuie să-mi exprim iarăși nemulțumirea, veșnica nemulțumire, față de această
doamnă…, nici nu-i mai pomenesc numele, care de prea multe ori face și trimite fel de fel de hârtii pentru a-
și justifica activitatea! Iată ce spune în acea adresă: ‹‹…vă trimit atașat modelul de hotărâre de consiliul
local…››. Să mă ierte doamna, dar la câtă experiență avem nu ne trebuie niciun model.”

Dl.Secretar: „Eu nu v-am pus la dispoziție modelele de hotărâri transmise mereu, deoarece nu am păstrat
decât esența lor, ceea ce trebuia reglementat, pentru că în rest nu-mi plăcea modul de exprimare și era prea
multă literatură, iar tehnica legislativă ne obligă la o anumită rigoare, la o anumită formă a actului normativ.
Vreau să vă spun că de foarte multe ori s-a consultat cu mine și folosea ca model hotărârea noastră, pentru
că era mai bine argumentată din punct de vedere legislativ și avea o formă mai concisă, mai clară.”

Dl.Gicu Mitache: „Păi vedeți, de aia spun că n-avem nevoie de modele lor! În al doilea rând, tot legat de
acea adresă, spune că: ‹‹…vă rugăm să confirmați imediat primirea documentelor…››, iar asta mă
deranjează și mai tare!”

Dl.Secretar: „Nu aș vrea totuși să o judecați greșit, pentru că dumneaei a avut de-a lungul timpului
probleme cu multe localități și de aceea a considerat că trebuie să conceapă un model ca să fie sigură că se
reglementează în mod unitar și să nu aibă probleme cu ministerul, cu autoritatea de management. De multe
ori nu s-a reglementat identic și s-a întârziat nepermis în implementarea proiectelor. Știu, are și niște tipare
din care nu poate ieși, dar și de multe ori i se impun asemenea bariere!”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului ‹‹Reabilitarea

structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în
satul Plopu››, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La proiectul de hotărâre de la pct.3 de pe ordinea de zi, referitor la documentația de valorificare a
materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Aș vrea niște explicații la punctele 4, 9 și 17 din capitolul cheltuieli al Bugetului
prezentat, dar nu știu cui să le cer, pentru că văd că împărțim banii cu Ocolul Silvic! Iată, de pildă, haideți să
comparăm suma de la pct.4, cu cea de la pct.9: cum e posibil ca pentru emiterea unor hârtii pentru punerea
în valoare a masei lemnoase, elaborarea a.p.v.- urilor și emiterea autorizațiilor să se cheltuiască aproape 50
mii lei, iar pentru exploatarea masei lemnoase doar 7 mii lei?! Nu cumva e invers?”

Dl.Secretar: „De ce nu ați spus la comisie, că-i invitam pe cei de la Ocolul Silvic Ianca? Să știți că am
pus și eu întrebări atunci când au adus documentația și mi s-a explicat că bugetul a fost elaborat pe baza
normativelor de cheltuieli aprobate de Romsilva pentru fiecare lucrare prevăzută în amenajamentul silvic.
Adică nu-i nimic de negociat cu Ocolul Silvic pe aceste tarife pentru că nu au competența să le modifice, însă
ceea ce s-a estimat în buget este maxim. Fiecare lucrare, fiecare intervenție, nu se va face decât la solicitarea
noastră și în prezența unui reprezentant pentru a confirma orele lucrate, așa cum am prevăzut și în hotărâre,
iar la acestea se aplică tariful din normativ. E posibil să nu se facă tot ce s-a prevăzut și cheltuielile să fie
mult mai mici decât s-a estimat. O altă variantă ar fi să renunțăm la Ocolul Silvic Ianca și să apelăm la o firmă
autorizată sau ocol silvic privat, pentru că cele de stat practică aceleași tarife aprobate de Romsilva, dar nu
avem garanția că vor avea prețuri mai mici pentru că în apropierea noastră nu sunt astfel de firme.”

Pagina 2 din 3



Dl.Gicu Mitache: „Eu tot nu-s lămurit, pentru că nu mă împac cu ideea să împărțim banii pe din două cu
Ocolul Silvic Ianca: tot bugetul este 257 mii lei și lor le dăm 130 mii lei! Eu nu cred că trebuie să acceptăm
așa ușor niște prețuri, pentru că peste aceste acte se mai uită și organele de control și nu vreau să dau cu
subsemnatul  cum am mai dat cu alte ocazii, pentru că votăm așa ușor! La pct.17, ce înseamnă 31 mii lei
fond de conservare, iar la pct.2  aproape 21 mii lei pază, care pază?”

Dl.Primar: „Să știți că suntem obligați să asigurăm paza și ei chiar au făcut-o. Toate delictele s-au imputat
și ne-au dat banii, iar în privința fondului de conservare și a altor probleme ridicate aici o să ne răspundă noul
șef al Ocolului Silvic Ianca, pe care l-am invitat acum telefonic, însă până atunci vă rog să trecem la
dezbaterea altor hotărâri și vom relua dezbaterile în prezența dumnealui.”

Așa s-a și procedat, trecându-se la dezbaterea următoarelor proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi.
La proiectele de hotărâri privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor

de urgenţă, respectiv aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale, nu au fost intervenții, fiind
supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate și ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cel
referitor la atribuirea unui teren Consiliului Județean Brăila, dar în forma modificată și completată cu
propunerea de dezlipire a terenului, respectiv cel privind indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, actualizați pentru anul 2019 la valoarea de13.134.464,12 lei
(C+M 12.327.287,12 lei), din care suma de 12.723.557,12 lei de la bugetul de stat și suma de 410.907 lei de
la bugetul local, toate valorile fiind cu T.V.A.

Între-timp a ajuns în sală și domnul Gologan Sorin-noul șef al Ocolului Silvic Ianca, astfel că s-au reluat
dezbaterile asupra proiectului de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi. După ce a fost pus în temă cu
problemele ridicate anterior în privința bugetului, a avut următoarea intervenție:

Dl. Gologan Sorin: „Da, se pare că este o eroare cu suma de la pct.4, nu este nici contabila în localitate
să o consultăm acum, însă vă pot spune cu certitudine că totalul cheltuielilor este corect pentru că eu am
întocmit toate devizele de lucrări, pe baza normativelor aprobate de Regia Națională pe care suntem obligați
să le respectăm. Bugetul este o estimare și orice lucrare nu se va face decât cu aprobarea și în prezența
reprezentanților dumneavoastră. O bornă dacă o reparăm, se va face cu recepția dumneavoastră.

În privința fondului de conservare de la pct.17, vă spun că ne obligă Codul Silvic să-l constituim pentru
situațiile în care se valorifică masă lemnoasă. Suma stă un an la dispoziția noastră pentru a putea fi utilizată
la reîmpădurire, în situația în care nu se produce regenerarea, după care se restituie proprietarului. Deci este
o cheltuială ipotetică, fiind determinată astfel: 164 lei/mc x 25% din masa lemnoasă preconizată a fi tăiată/
valorificată. În fine, în ceea ce privește paza și administrarea, să știți că, odată încheiate aceste contracte,
răspundem pentru toate obligațiile prevăzute de Codul Silvic și de amenajamentul silvic în fața oricărei
autorități publice, proprietarul neavând nicio răspundere. Acum, dacă mai aveți în continuare dubii asupra
corectitudinii bugetului, ar fi și varianta să aprobați celelalte documente din anexele nr.2, 3, 4 și 5, însă trebuie
să vă mai spun că am solicitat aprobarea întregii documentații astăzi pentru că în pădurea de la Rubla există
o plantație de ulm care trebuie valorificată imediat, altfel nu vom mai avea ce vinde din cauza degradării. Eu
vă asigur încă odată cu totalul cheltuielilor este corect, iar dacă este o eroare cu suma de la pct.4, vom reface
structura bugetului și o vom prezenta de îndată.”

Dl.Gicu Mitache: „Domnule inginer, am spus-o și până să veniți, pe aceste documente se mai uită și
altcineva și nu trebuie să dăm cu toții declarații pe la alte instituții. Bine, dacă avem această asigurare din
partea dumneavoastră, atunci haideți să aprobăm în această formă și dacă se va confirma vreo eroare,
atunci să se prezinte imediat bugetul refăcut.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat în unanimitate.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, nu au mai fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă

a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 februarie 2019,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Radian STĂNCULESCU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 martie 2019, 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 Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul orașului, 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 (inclusiv cele care nu au caracter normativ) 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 ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi este propus a fi adoptat în
regim de urgență, iar motivația se regăsește în referatul 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
28.02.2018 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 26.03.2019,
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 prezenți, domnul consilier local George Sterpu a
fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.149/18.03.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.12222/18.03.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu
mai sunt propuneri pentru modificare și completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul
înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››;

2.-Proiect de hotărâre privind acceptarea donației fără sarcini a imobilului 906 aflat în domeniul privat al
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea Consiliului Local;

3.-Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public
al orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în
proprietate a construcției edificate pe acest teren;

4.-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 ‹‹Conductă transport gaze Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››;

5.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/29.08.2013,
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al Primăriei, din
str.Gării nr.7, Palatului Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca;

6.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de
consiliul local, prin novația Contractului de superficie nr.1177/04.05.2018 în contract de vânzare-cumpărare,
domnului Bratosin Dumitru Vicu-proprietarul construcţiei edificate pe acest teren;
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7.-Proiect de hotărâre privind avizarea Propunerii de modificare și completare a Părții Comune a
Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea
nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018;

9.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al orașului, în
scopul transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public al județului pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila;

10.-Diverse, cu punct distinct prezentarea de către domnul primar a Raportului anual privind starea
economică, socială și de mediu a orașului.

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 șase proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi (respectiv cele cu nr.18, 19, 20, 21, 22 și 23) 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., domnul George Sterpu nu
a luat parte la deliberare pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/
2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La proiectul de hotărâre nr.24, privind avizarea Propunerii de modificare și completare a Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, au fost următoarele intervenții:

Dl.Viorel Ciucașu: „Consider abuzivă notificarea Operatorului cu privire la obligația racordării la rețeaua
de canalizare până în luna iunie a acestui an, sub sancțiunea unei amenzi contravenționale de până la 4 mii
lei. Sunt foarte multe persoane care nu au posibilitatea financiară să se racordeze la rețeaua publică de
canalizare, iar alții n-au bani nici să-și plătească facturile la apă! Ce-o să le spunem oamenilor acum?”

Dl.Primar: „Aveți perfectă dreptate, dar când am demarat acest proiect pe fonduri europene cam 90-95%
din populație își dorea canalizare, iar acum după ce s-a implementat proiectul nu mai vor! Nu ne putem juca
cu fondurile europene, pentru că ele ne-au fost alocate în scopul de a proteja pânza freatică, știind că avem
o mare problemă cu infestarea acesteia cu nitriți și nitrați și alte asemenea substanțe toxice. Operatorul nu
și-a făcut decât datoria înștiințând populația despre posibilitatea de a fi amendați, mai departe intrând în rol
Garda de Mediu. Știți bine că pe anumite străzi am extins rețeaua de canalizare cu fonduri de la bugetul local
și nici aici nu s-a racordat nimeni, după ce ani la rând ne-au spus că își doresc canalizare!”

Dl.Gicu Mitache: „Trebuie totuși să ținem cont și de taxele uriașe de racordare, precum și de faptul că li
se vor dubla facturile după aceea.”

Dl.Primar: „Taxele de racordare nu sunt mari la Ianca: 100 lei/racord față de 1.200 lei la Brăila! Facturarea
la canalizare nu se mai face100% din cantitatea de apă livrată, ci de 80%, iar apa pluvială nu se mai taxează.”

Dl.Florea Lupu: „Trebuie să știți că problema este una națională și nu una locală. Țara noastră si-a luat
niște angajamente la Uniunea Europeană și trebuie să le respectăm.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 2
voturi abținere ale domnilor Viorel Ciucașu și Gicu Mitache, cu același cvorum fiind adoptat și proiectul de
hotărâre nr.25 pentru aprobarea Actului adițional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, la acesta nefiind intervenții.

În schimb, proiectul de hotărâre nr.26, ultimul de pe ordinea de zi, referitor la trecerea unui imobil din
domeniul privat în domeniul public al orașului în scopul transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public
al județului, a fost aprobat în unanimitate de voturi, după ce anterior domnul secretar a explicat necesitatea
parcurgerii etapelor succesive pentru îndeplinirea scopului final, acela de a înființa la Ianca sediul serviciului
de întreținere a drumurilor județene.

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde domnul primar a prezentat Raportul privind starea economică,
socială și de mediu a orașului pentru anul 2018, asupra căruia nu au fost intervenții, după care preşedintele
de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28
martie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

George  STERPU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 11 aprilie 2019, în cadrul şedinţei extraordinare 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 Fănel George Chiriţă-primarul orașului,
precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul orașului, 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 și administratorii financiari ai unităților de
învățământ preuniversitar de stat, ai Direcției Serviciilor Publice și Unității de Asistență Medico
Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.

Având în vedere caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, au fost invocate prevederile art.7
alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și nu s-a mai
publicat anunțul pentru publicitate. Cu toate acestea, proiectele de hotărâri cu anexele aferente şi
referatele de aprobare ale primarului au fost totuși afişate la sediul consiliului local şi publicate pe
pagina proprie de internet, pe măsura definitivării lor în funcție de primirea sumelor de la bugetul de
stat, fiind dezbătute și în comisiile de specialitate pe data de 9 aprilie 2019.

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 28.03.2018 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 09.04.2019, 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 prezenți, doamna consilier
local Maria Alexe a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din acest moment  a preluat
conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.181/03.04.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.12860/03.04.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare și completare, astfel că ordinea de
zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2019;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea

Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2019;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din

subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2019;
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 primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe

anul 2019, dezbaterile și votul au fost pe articole, după cum urmează:
La primele trei articole nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate;
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La al 4-lea articol, domnul primar a informat consiliul local că s-a strecurat o eroare la
definitivarea veniturilor din autofinanțare ale orașului, reportate din anul anterior, în sensul că la
învățământ, mai exact la Liceul Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››, în loc de 18.500 lei s-a scris 20.000
lei (în această din urmă sumă fiind inclus și venitul estimat din acest an de 1.500 lei), astfel că
volumul total al veniturilor și cheltuielilor bugetului orașului Ianca pe anul 2019, supus la vot și
aprobat în unanimitate, este de 32.632.300 lei, în loc de 32.633.800 lei cum a fost prevăzut în
proiectul de hotărâre avizat la comisiile de specialitate;

La al 5-lea articol, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Chiar dacă nu sunt aprobate de consiliul local, dar pentru că din bugetul local

pleacă la Liceul Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› o sumă destul de importantă, aproximativ 1.200
mii lei, aș dori ca până la ședința următoare să ni se pună la dispoziție, prin intermediul domnului
secretar, organigrama, statul de funcții și fișele posturilor acestui liceu.”

Dl.Primar: „Și fișele de post ale cadrelor didactice?.”
Dl.Gicu Mitache: „Nu, doar pentru restul personalului.”
Dl.Dragomir Emil Ștefănuț-Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››: „Organigrama

și Statul de funcții sunt postate pe pagina de internet a liceului, fiind informații de interes public, însă
în privința fișelor de post mai vedem dacă vi le putem pune la dispoziție.”

Dl.Gicu Mitache: „Tot referitor la venituri, observ că s-a prevăzut în bugetul local suma de 473
lei din amenzi. E corect așa?”

Dna.Turcu Georgiana-șef serviciu financiar contabil: „Nu, trebuie citit 473 mii lei, pentru că
bugetul este redactat în mii lei”

Dl.Gicu Mitache: „Și se încasează suma asta?”
Dl.Primar: „Da, cam aceeași sumă s-a încasat anul trecut, v-am spus și în referatul de aprobare

că bugetul local s-a fundamentat în mare parte pe execuția bugetară din anul 2018!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și articolul 5, fiind aprobat în unanimitate, cu acea

diminuare de 1.500 lei de la litera d.2.
La articolul 6, unde este prevăzută structura cheltuielilor bugetare, au fost înregistrate

următoarele intervenții:
Dl.Primar: „Pe data de 09.04.2019, am notat și ora în registru-1445, am primit adresa nr.27/

09.04.2019 a Asociației cultural-istorică ‹‹Muzeul›› Ianca, prin care se solicită alocarea aceleași
sume de anul trecut, cerând chiar pentru aceasta reconvocarea comisiilor de specialitate!”

Dl.Gicu Mitache: „Despre ce sumă este vorba?”
Dl.Primar: „2.500 lei a fost anul trecut, dar nu asta-i problema, ci data la care a fost solicitată

suma. Se știe că bugetul se fundamentează din timp și se aprobă în fiecare an, iar punctul meu de
vedere este acela că în acest moment nu mai putem reașeza bugetul local. De aceea vă propun să
reanalizăm această solicitare la prima rectificare pozitivă a bugetului local.”

Cu această propunere, a fost supus la vot și aprobat în unanimitate și articolul 6, tot cu
diminuarea sumei de 1.500 lei din volumul total al cheltuielilor și de la litera l.4.

La articolul 7, care face referire la anexele nr.1, 2, 3, 3a și 4 ale proiectului de hotărâre (bugetul
local, cel din autofinanțare și programul de investiții), au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am observat că s-a alocat o sumă pentru reparații/întreținere pompe ape
uzate. Despre ce este vorba?”

Dl.Primar: „Vă amintiți că din bugetul local am alocat sume pentru extinderea rețelei de
canalizare pe anumite porțiuni de străzi din oraș, care au fost omise din proiectul mare pe POS 1
Mediu, acolo fiind montate și niște pompe pentru funcționarea sistemului, pompe care s-au ars!”

Cu această explicație, a fost supus la vot și aprobat în unanimitate și articolul 7.
La articolul 8, care prevede suma totală alocată învățământului din orașul Ianca, nu au fost

intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate, cu acea diminuare de 1.500 lei.
La articolul 9, privind bugetul Liceului ‹‹Constantin Angelescu››, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Constat că s-a alocat suma de 45 mii lei pentru cheltuieli cu materiale sanitare,

adică o sumă de aproximativ 200 lei/zi din anul școlar! Mi se pare exagerată suma și poate acum
înțelege și domnul director de ce am cerut statul de funcții și fișele de post.”
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Dl.Dragomir Emil Ștefănuț: „De ce vi se pare mare suma, atâta timp cât avem 8 structuri școlare,
cu 53 săli de clasă, două săli de sport și opt laboratoare?”

Dna.Maria Alexe: „Domnule consilier, bugetul este o proiecție și s-ar putea să nu se cheltuiască
în totalitate această sumă. Dacă știam de această solicitare veneam cu o situație analitică astăzi.”

Dl.Primar: „Domnule director, domnul consilier vrea să i se spună clar ce materiale de curățenie
cumpărați zilnic de 200 lei. Simplu!”

Dl.Secretar: „Ca să putem trece de această situație, eu cred că la ședința următoare, când se
va analiza contul de execuție bugetară a anului trecut, se poate prezenta situația analitică a acestor
cheltuieli din anul 2018 și atunci se va constata dacă este corectă previziunea din acest an.”

Dl.Primar: „Mai am totuși o întrebare pentru domnul director: am văzut că ați prevăzut în bugetul
de autofinanțare suma de 15.000 lei. Ce ați avut în vedere la această estimare?”

Dl.Dragomir Emil Ștefănuț: „Veniturile din închirierea a două spații din incinta liceului pentru
funcționarea unor magazine, precum și veniturile din trei aparate pentru cafea, iar jumătate din sumă
este virată bugetului local.”

După aceste intervenții s-a supus la vot și articolul 9, fiind aprobat cu 14 voturi pentru, deoarece
consilierii locali Maria Alexe și Viorel Ciucașu nu au participat la vot pentru a nu fi în conflict de
interese.

La articolul10, privind bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu››, nu au mai fost intervenții,
fiind aprobat cu 15 voturi pentru, deoarece doamna Mirela Cazacu nu a participat la vot pentru a nu
fi în conflict de interese.

Nici la următoarele articole din proiectul de hotărâre, respectiv de la nr.11 la nr.26-inclusiv, nu
au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, ca de altfel și hotărârea
în ansamblul ei.

Au urmat la dezbatere bugetele Direcției Serviciilor Publice și Unității de Asistență Medico
Socială, însă nici aici nu au fost intervenții, fiind de asemenea supuse pe rând la vot și aprobate în
unanimitate, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 11 aprilie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Maria   ALEXE Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 29 mai 2019, 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 Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul orașului, 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 și administratorii financiari
ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, ai Direcției Serviciilor Publice și Unității de Asistență Medico
Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunțurile cu proiectele de hotărâri (inclusiv cele care nu au caracter normativ) 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
25.04.2019 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 27.05.2019,
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 prezenți, doamna consilier local Mariana-Luminița
Anghelache a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea
şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.262/20.05.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.14315/20.05.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu
mai sunt propuneri pentru modificare și completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din
administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila;

2.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al
orașului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova
Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare
Sonda 703 Oprișenești››;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico
Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018;

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018;

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018;

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca, pe anul 2018;
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8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019;

9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››;

10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila
prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-
Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››;

11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent,
pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca;

12.-Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul
public al orașului administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren;

13.-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 zece proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi (respectiv cele cu nr.36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44 și 45) 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., domnul
George Sterpu nu a luat parte la deliberare pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/ 2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La proiectul de hotărâre nr.46, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local
aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca, au
fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „În anul 2001, când încă eram considerați o regiune defavorizată, după vreo 6 luni de
întâlniri și dezbateri cu reprezentanții Guvernului SUA pentru finanțarea unui proiect promovat de mine la
acea dată, și anume Ștrandul orășenesc, am înțeles atunci că o comunitate se poate dezvolta numai dacă
produce. Nu consumul este acela care duce o societate la dezvoltare și de aceea, în considerarea acestui
principiu, am să votez împotriva acestui proiect de hotărâre pentru că unul, două sau trei supermarketuri nu
va dezvolta această localitate. Vor angaja câteva persoane, preluate de la alți agenți economici din oraș, dar
vor face la fel ca ceilalți: vor colecta bani de aici și îi va duce la ei în țară!”

Dl.Primar: „Aveți dreptate, însă până la un anumit punct. Da, așa este, producția este cea care aduce
plus valoare, dar și în comerțul local este nevoie de concurență pentru că PROFI deținea oarecum monopolul
în Ianca, iar raportul calitate/preț lăsa de dorit. Până la urmă terenul pe care se construiește este unul privat,
obiectivul în sine este de asemenea unul privat, iar noi avem obligația să atragem investitori, nu să-i
îndepărtăm! Nu mai spun că prin realizarea acestui obiectiv se va schimba radical în bine și intrarea în oraș.
Am mai trecut printr-o situație asemănătoare în urmă cu 14 ani, când în oraș era numai o bancă și am
întâmpinat opoziție la apariția celei de-a doua! Acum avem 4 unități bancare și este foarte bine pentru
populație.”

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

La proiectul de hotărâre nr.47 au fost următoarele intervenții:
Dl.Primar: „Da, de data aceasta au fost achitate datoriile către bugetul local!”
Dl.Gicu Mitache: „Faptul că în sfârșit și-a plătit datoriile arată încă odată cât de…, nici nu-mi găsesc

cuvintele cum să-l caracterizez pe acest individ! Nu pot să accept o colaborare cu acest om, de fapt nici nu
pot să-i spun om acestui individ, și de aceea propun să respingem din nou și pentru totdeauna acest proiect
de hotărâre. Pentru modul cum a încercat să păcălească primarul, achitând prima dată doar o parte din
datorii, apoi a venit să ne ceară aprobarea crezând că ne păcălește și pe noi, nu am să fiu de acord.”

După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 14 voturi pentru și
3 voturi împotrivă 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.Ştefan-Marcel Mitrea: „Eu vreau să vă pun în discuție o situație creată de OMV Petrom, prin

disponibilizarea personalului de pază și instalarea unor sisteme de securitate la sondele de extracție aflate
în funcțiune, care deranjează enorm populația, în special noaptea, când sunetele produse de aceste sisteme
sunt foarte puternice și se aud în tot satul Oprișenești. Până la urmă, la ce distanță de ultima locuință trebuie
instalate sondele? Au avizele de protecție a  mediului?”
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Dl.Primar: „Fiți sigur de asta, pentru că cei de la OMV Petrom respectă cu strictețe legislația în întreaga
lor activitate. Știți că sunt instalate sonde și în sat, înainte de a veni ei aici și nu au făcut decât să le repună
în funcțiune.”

Dl.George Sterpu: „Practic sunt niște camere video foarte sensibile și în momentul când cineva sau ceva
intră în zona de securitate avertizează că este o proprietate privată și că trebuie să se îndepărteze!.”

Dl.Gicu Mitache: „Totuși, eu cred că trebuie atenționați să reducă decibelii acestor sisteme, pentru că e
posibil din punct de vedere tehnic.”

Dl.Secretar: „Da, e o idee bună și cred că se poate face o scrisoare pe această temă către OMV Petrom.”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule Secretar, în altă ordine de idei, vreau să vă amintesc că în ședința trecută,

dar și în cea de acum două luni, am solicitat Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› să ne prezinte
anumite documente și nu le-am primit până azi! De aceea, vă rog să-mi acordați sprijinul de specialitate
pentru redactarea unei plângeri împotriva directorului acestui liceu, nu știu dacă și de ordin penal, voi vedea,
dar constat că nu se poate altfel!. E un dispreț total!”

Dl.Primar: „Problema ține totuși de contenciosul administrativ, dar îl rog pe domnul director să ne spună
de ce nu vi le-a transmis.”

Dl.Dragomir Emil Ștefănuț-Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››: „Da, azi am discutat și
cu domnul secretar și o să le transmit în cel mai scurt timp. Îmi cer scuze, dar pur și simplu astăzi mi-am
amintit de această solicitare, din cauza atâtor probleme cu care m-am confruntat în ultimul timp! Repet, vi le
voi pune la dispoziție de îndată.”

Dl.Primar: „Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să-mi dați voie să vă prezint invitația pe care am
primit-o de la Primarul localității Gmina Bychava din Polonia, aceea de a participa la un Festival Național
împreună cu domnul Stanciu Glicherie-directorul Casei de cultură și domnul Teiș Gheorghe de la
compartimentul de proiecte cu finanțare nerambursabilă.”

Dl.Liviu Dragomir: „Când au făcut această invitație, cum au știu cei din Polonia că ceilalți doi funcționari
mai sunt în aceste funcții?”

Dl.Primar: „Vă amintiți că asociații noștri din localitatea La Chapelle sur Erdre-Franța (care au mai demult
relații de prietenie cu localitatea Gmina Bychava) au avut mai multe tentative de a crea o asociație în trei,
dar nu s-a reușit până acum. Noi i-am invitat în luna decembrie pe cei din Gmina Bychava să participe la
festivitățile dedicate Centenarului, însă nu au ajuns și nu știm din ce motive. De ce apar în invitație și cei doi
colegi: domnul Stanciu-ca director al casei de cultură, dar și în calitate de președinte al Asociației de prietenie
româno-franceze, a avut la rându-i câteva tentative de a-i contacta pe oficialii polonezi, iar domnul Teiș în
calitate de manager de proiecte cu finanțare internațională. Așadar, v-am prezentat această invitație cu
rugămintea de a fi de acord cu onorarea acesteia și cu finanțarea cheltuielilor aferente. Perioada este 30
mai-5 iunie, iar deplasarea o vom face cu autoturismul instituției, dacă veți aproba.”

Președintele de ședință a supus la vot această solicitare, iar Consiliul Local a fost de acord în unanimitate,
după care a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 mai
2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Mariana-Luminița Anghelache Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 27 iunie 2019, 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

Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul orașului, 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,
anunțurile cu proiectele de hotărâri (inclusiv cele care nu au caracter normativ) 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 29.05.2019 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 25.06.2019, 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 prezenți, 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.346/14.06.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.15066/14.06.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai
sunt propuneri pentru modificare și completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate
este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului
Ianca, administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Moldova în vederea realizării
proiectului ‹‹Forare și echipare Sonda 701 Oprișenești››;

2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019;
3.-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
2019;

4.-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 primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind închirierea unui teren Societății Comerciale OMV

Petrom S.A.-E&P Moldova, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate, cu precizarea că
domnul George Sterpu nu a luat parte la deliberare pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/ 2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La al doilea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florea Lupu: „Am discutat cu domnul primar în ultimele zile despre urgența ivită, ca urmare a precipitațiilor

abundente din ultima lună, aceea a achiziționării unor pompe submersibile la sistemul public de canalizare, și ar
fi bine dacă s-ar găsi acum o soluție.”

Dl.Primar: „Da, așa este și uitasem, însă chiar avem o soluție de finanțare: vă propun să mai luăm încă 50 mii
lei din economia realizată la obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, pe
care să-i alocăm sistemului public de canalizare.”

Cu această completare, rectificarea bugetului local a fost aprobată în unanimitate de voturi.
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La ultimul proiect de hotărâre, privind organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului,
nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Am primit cu mare drag ceea ce ar fi trebuit să fie fișele posturilor personalului nedidactic de

la Liceul C. Angelescu, pe care le-am solicitat în repetate rânduri. Eu din câte știu Fișa postului lui, să zicem lui
‹‹Gigel care stă pe scăunel…››, trebuie să arate ce face efectiv Gigel, nu nimeni cum ne-au fost prezentate! Dacă
cineva crede că s-a achitat de obligații, dându-mi fișa postului nenominalizată, ori mă crede prost, ori se află într-
o mare eroare. De aceea vi le returnez și să….. facă ce-or vrea cu ele!”

Dl.Primar: „Poate chiar așa le au domnule consilier!”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule primar, nu mă deranja dacă ne spunea că nu le au și gata, era mai frumos așa,

dar să vii cu așa după atâta ședințe este descalificant!”
Dl.Florea Lupu: „Da, este supărător ce se întâmplă, pentru că fișa postului trebuie să facă parte în mod

obligatoriu din dosarul de personal al fiecărui salariat, iar colegul meu a cerut în mod clar fișele muncitorilor.”
În altă ordine de idei, tot la punctul Diverse, domnul primar a dat citire unui memoriu comun al polițiștilor locali,

prin care aceștia se declară nemulțumiți de faptul că nu au beneficiat și ei de majorarea salariilor de la data de 1
mai 2019, cum a beneficiat restul personalului din primărie. Totodată, domnul primar a dat citire și răspunsului dat
acestora prin adresa nr.14797/05.06.2019, potrivit căruia începând cu luna mai a acestui an polițiștii locali
beneficiază de o creștere totală netă a veniturilor salariale de cel puțin 24%, în timp ce restul personalului din
aparatul de specialitate al primarului beneficiază de o creștere de doar 10%, dar în sumă brută și nu netă ca
polițiștii locali. De la acest punct au început dezbaterile:

Dl.Dedu Viorel Nicolae-polițist local: „Noi suntem nemulțumiți de faptul că nu ni s-a mărit cu 10% salariile de
bază ca la restul personalului. Domnul primar motivează prin faptul că nouă ne-a acordat norma de hrană și prin
aceasta ne-au crescut veniturile nete, ceea ce nu este corect pentru că norma de hrană nu se impozitează și la
ea nu se aplică cota de CAS, pentru că nu este un venit de natură salarială. Noi vom avea de suferit pe termen
lung, când un muncitor va avea pensia mai mare ca noi deoarece salariul lui de bază este mai mare ca al meu!

Dl.Secretar: „Pot să notez așa cum ați spus, cum că norma de hrană nu este un venit de natură salarială?”
Dl.Dedu Viorel Nicolae: „Da, pentru că nu se plătește din bugetul de salarii, așa spune ordonanța care

stabilește norma de hrană la polițiștii locali. Cum să spuneți domnule primar că ne-ați aprobat norma de hrană în
cele două ședințe ale Consiliului Local, când ea este stabilită prin Legea nr.153 în mod obligatoriu și trebuia să
ne-o acordați din iulie 2017? Ați încălcat și prevederile art.11 din această lege, pentru că trebuia să fim reprezentați
de sindicat la negocierea salariilor și nu i-ați invitat, ci pur și simplu ne-ați impus aceste salarii! Sunt ilegale și
Hotărârea Consiliului Local și Dispozițiile primarului pentru norma de hrană stabilirea salariilor! De ce polițiștii locali
de la Jirlău, Însurăței și Brăila au salarii mai mari ca noi? La ei de ce se poate?”

Dl.Primar: „Sunteți într-o mare eroare. Legea la care faceți mereu referire spune că salariile se stabilesc de
consiliile locale și de primari, iar pentru acordarea normei de hrană, care este cu siguranță un venit salarial, trebuia
să aloce fonduri Consiliul Local și de aceea am adoptat acele hotărâri. Deci, chiar dacă legea stabilește anumite
drepturi, trebuie să fie și alocație bugetară. Amintiți-vă când Parlamentul a adoptat legea de mărire a salariilor
profesorilor cu 50% și Guvernul nu a aplicat-o pentru că nu au fost fonduri. Însă eu vă mai spun și altceva: sunt
total nemulțumit de activitatea Poliției Locale și mă gândesc serios să vă propun desființarea acestui serviciu!”

Dna.Turcu Georgiana: „Norma de hrană este un venit salarial în natură și se plătește din fondul de salarii.”
Dl.Gicu Mitache: „S-au pronunțat aici cuvintele Consiliul Local și Ilegalitate. Fără să fiu însă părtinitor,

vreau să vă spun că avem dreptul să nu aprobăm majorarea salariilor, iar asta nu este ilegalitate. Deci nu puteți
afirma că acest Consiliu Local a luat o Hotărâre ilegală, pentru că nu există un astfel de act.”

Dl.Ștefan Racu: „Dacă tot vorbim de polițiștii locali, știu că domnul Mosor Costică a suferit un accident și este
de foarte mult timp în spital. Există posibilitatea să-i acordăm un ajutor de urgență, să zicem de 5.000 lei?”

Dl.Primar: „Da, dacă este legal. Să ne spună domnul Secretar dacă se poate acorda.”
Dl.Secretar: „Da, pentru că în criteriile de acordare a ajutoarelor sociale de urgență stabilite Consiliul Local,

se regăsesc și situațiile medicale de genul celei a domnului Mosor Costică. Dacă mai sunt și fonduri din cele
alocate cu această destinație în bugetul local, atunci este perfect legal și se poate acorda prin dispoziția primarului,
nefiind necesară o hotărâre de consiliu, chiar dacă este în discuție o asemenea sumă.”

Concluzia finală a fost aceea de a se acorda acest ajutor social de urgență, în suma propusă, după care
președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi,
27 iunie 2019, 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



PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 11 iulie 2019, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept

domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul general
al orașului, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Având în vedere caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, nu a mai fost necesară realizarea
procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică. De asemenea, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 27.06.2019, precum și cel
de astăzi, vor fi supuse aprobării la proxima ședință ordinară a consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ, respectiv 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
prezenți, doamna consilier local Mirela Cazacu a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna iulie, care
din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.375/10.07.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.15862/10.07.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare și completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot
și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe
termen limitat,  Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-
III-a a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia de specialitate nr.1, și după
ce domnul secretar a informat consiliul local despre caracterul de urgență al acestei ședințe, precum și
despre unele noutăți din Codul administrativ referitoare la administrarea patrimoniului, la cvorumul pentru
înstrăinare și cumpărare de bunuri, la definițiile privind majoritățile simple, absolute și calificate, s-a trecut
în continuare la dezbaterea proiectului de hotărâre, unde au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Observ că nu este prezent niciun reprezentant al clubului, pentru că aș fi vrut să
știu dacă consiliul director are aceeași componență de la înființare. Nu de alta, dar văd că sunt și decedați
printre ei!”

Dl.Viorel Ciucașu: „În adresa clubului s-a cerut atribuirea în folosință gratuită pe 10 ani, iar în proiect
se prevede doar 5 ani. Va fi de acord clubul cu această prevedere?”

Dl.Primar: „Așa a solicitat, dar nu suntem obligați să și fim de acord. Asta e propunerea executivului,
însă dumneavoastră puteți modifica termenul.”

După aceste intervenții, s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre în forma
propusă, după care președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 11 iulie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în
2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL ORAȘ IANCA,

Mirela  CAZACU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 29 august 2019, 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 Florea Lupu și Gicu

Mitache. De asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul
Alexandru Sterian-secretarul orașului, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

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 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.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind
Codul administrativ, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 25 iulie 2019 a fost pus la dispoziţie
consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 27.08.2019 pentru a lua la cunoștință de conținutul acestuia,
fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie
afișat la sediul consiliului local și publicat pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Daniel-Ernest CHIRU a fost
ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.416/19.08.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16877/
19.08.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt
propuneri pentru modificare sau completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este
următoarea:

1.-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul
local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe teren;

2.-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019, privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul
local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate
pe acest teren;

3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al

Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››;
5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, domnul

președinte a invitat la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, domnul secretar a prezentat pe larg contextul modificării și

completării Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, valabil și pentru cel de-al doilea proiect de hotărâre, după
cum urmează:

Dl.Secretar: „În primul rând trebuie să vă spun că este regretabil faptul că procedura de față s-a deschis ca
urmare a sesizării Instituției Prefectului de către un coleg, jurist, care a apreciat că Hotărârea Consiliului Local
nr.20/28.03.2019 este ilegală deoarece terenul trebuia atribuit prin licitație publică și nu direct noului proprietar al
construcției! După cum puteți constata însă, din adresa nr.11232/01.08.2019, Instituția Prefectului nu a avut
obiecții asupra modului de transmitere a terenului, pentru că există temeiul legal invocat în preambulul hotărârii,
ci faptul că trebuia obținut anterior avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional
de apărare.
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Într-adevăr, la art.10 alin.(1) lit.g) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, act normativ în vigoare la data adoptării hotărârii de transmitere a dreptului de concesiune
asupra terenului în cauză, se prevedea obligativitatea obținerii acestui aviz, însă la data promovării H.C.L. nr.20/
28.03.2019 am considerat că nu este necesar avizul în cauză pentru că inițierea concesiunii și atribuirea
contractului s-a făcut în anul 2004, deci nu era o concesiune nouă, ci se transmitea terenul noului proprietar al
construcției ridicate cu autorizație de construire, iar prima procedură a Administrației Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.) de obținere a avizului s-a aprobat prin Ordinul nr.908/2017!

Pe de altă parte, în zilele ulterioare primirii adresei nr.11232/01.08.2019, am avut o întâlnire de lucru cu
reprezentantul Structurii Teritoriale Brăila a A.N.R.S.P.S. și cu reprezentanții Instituției Prefectului pe probleme
de legalitate, inclusiv cu discuții telefonice avute cu reprezentantul în domeniu al Structurii Naționale, unde s-a
concluzionat că acest aviz trebuie totuși obținut după adoptarea hotărârii și nu anterior cum a considerat Instituția
Prefectului, deoarece:

1.-avizul se emite oricum, în orice circumstanțe, iar dacă se consideră că terenul/imobilul concesionat este
important și va încadrat în structura națională de apărare, atunci avizul va fi însoțit de anumite reguli/sarcini care
vor fi preluate prin act adițional la contractul de concesiune, obligatorii pentru ambele părți contractuale; așadar,
pe viitor va trebui să includem în procedura de concesiune și aceste prevederi;

2.-dacă avizul s-ar emite anterior, pe baza proiectului de hotărâre, există posibilitatea ca acesta să nu fie
adoptat de consiliul local, să se respingă inițierea concesiunii, iar în evidența A.N.R.S.P.S. să rămână un aviz
pentru un teren inclus în structura de apărare, care nu a mai fost concesionat!;

Acum, pentru că situația s-a repetat identic și la Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.05.2019, dar la care nu
s-a ajuns cu controlul legalității, am informat Instituția Prefectului despre acest lucru și am convenit să intervenim
și asupra acesteia pentru a preveni inițierea procedurii și aici.

În fine, pentru închiderea procedurii sau deschiderea uneia noi, am convenit să completăm cele două hotărâri
cu prevederea obținerii avizului obligatoriu în baza Codul administrativ, care a abrogat O.U.G.nr.54/2006, dar care
a preluat aceeași prevedere. Cam acesta a fost contextul promovării celor două proiecte de hotărâri, însă
dezamăgirea rămâne că un coleg s-a îndreptat împotriva instituției în care își desfășoară activitatea, deși codul
de conduită spune altceva!”

Alte intervenții nu au mai fost, astfel că cele două proiecte de hotărâri au fost supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate.

La rectificarea bugetului local, dezbaterile și votul au avut loc pe articole, alineate și litere, la care domnul
primar și pe baza unui nou raport al serviciului financiar a mai propus completarea proiectului de hotărâre cu o
prevedere de redistribuire a unor cheltuieli în sumă de 20 mii lei din capitolul transport-străzi în capitolul cultură,
sumă care să fie alocată Asociației de prietenie Ianca-La Chapelle sur Erdre pentru finanțarea cheltuielilor de
transport, cazare și masă ale delegațiilor din Franța, Polonia și Moldova invitate la Zilele Orașului Ianca din
perioada 6-10 septembrie 2019. Hotărârea de rectificare a bugetului local, în ansamblul ei, a fost aprobată în
unanimitate de voturi, inclusiv cu acea completare/redistribuire de cheltuieli.

Asupra ultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul
local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind și el supus la vot și
aprobat în unanimitate.

Dl.Primar: „Pentru că am amintit de Zilele Orașului Ianca, vă adresez invitația de pe acum să participați la
deschiderea oficială care va avea loc aici, în ziua de vineri-6 septembrie. Oricum invitația oficială și programul
tuturor activităților cultural artistice și sportive dedicate evenimentului le veți primi în zilele următoare, iar eu vă
mulțumesc încă odată că ați fost de acord cu finanțarea acestor activități pentru continuarea tradiției, spre bucuria
comunității noastre.

Pentru că la punctul Diverse nu au fost solicitări pentru înscrierea la cuvânt, președintele de ședință a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 august 2019, drept pentru care
s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru  STERIAN



PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 septembrie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Ștefan Racu

motivat de depunerea demisiei. De asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-primarul
orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul orașului, care redactează totodată şi procesul
verbal al şedinţei.

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 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.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G. nr.63/2019, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 29 august
2019 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 24.09.2019 pentru a
lua la cunoștință de conținutul acestuia, fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără obiecții.
Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie afișat la sediul consiliului local și publicat pe pagina
proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G. nr.63/2019, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul
consilier local Viorel Ciucașu a fost ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi, care din acest
moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.443/16.09.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.16877/ 19.08.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare sau completare, astfel că ordinea de zi supusă la
vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție
al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei,
consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

2.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului
Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile locale din data de 5 iunie
2016 pe lista Partidului Social Democrat;

3.-Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››  Ianca, din spațiu de învățământ în spațiu
necesar înființării  serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››,
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

4.-Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al
orașului Ianca, județul Brăila, administrat de consiliului local;

5.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea
consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii;
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6.-Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra
imobilului supus vânzării, format din teren liber de construcții în suprafață de 1.304 mp, situat în
intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal16, parcela 631, limitrof centralei termice nr.2;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint
Management S.A., în vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin
serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca;

8.-Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea
în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, precum și aprobarea organizării licitației pentru închirierea stadionului în același scop;

9.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de

specialitate și de comisia de validare, domnul președinte a invitat la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel cu nr.61, nu au fost intervenții, trecându-se în
continuare la exercitarea votului secret. La solicitarea președintelui de ședință de a se alege o comisie
de numărare a voturilor, domnul George Priceputu i-a propus pe domnii Ștefan-Marcel Mitrea, George
Sterpu și Radian Stănculescu, propunere supusă la vot și aprobată în unanimitate. După numărarea
voturilor, rezultatul a fost următorul: 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot anulat, astfel că din acest
moment mandatul domnului consilier local Ștefan Racu a încetat de drept, constatându-se totodată și
locul vacant.

La proiectul de hotărâre nr.62 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat de asemenea în
unanimitate în forma propusă, după care domnul Cătălin Ungureanu a dat citire și a semnat jurământul
în fața celor prezenți, intrând din acest moment în exercițiul funcțiunii, făcând parte din comisia de
specialitate nr.3.

De altfel, nici la proiectele de hotărâri nr.63, 64 și 65 nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la
vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la cel cu nr.65 domnul Gicu Mitache nu a participat la
vot.

La proiectul de hotărâre nr.66, votarea s-a făcut pe articole, astfel că, după ce primul articol a fost
adoptat în unanimitate, președintele de ședință a solicitat să se facă propuneri individuale pentru
desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere a prețului de cumpărare a
terenului. În acest sens domnul Ionel Moșescu i-a propus ca membri titulari pe consilierii locali Mariana-
Luminița Anghelache și Liviu Dragomir, iar domnul George Priceputu i-a propus ca membri supleanți
pe consilierii locali Viorel Ciucașu și Florea Lupu.

Consilierii locali astfel propuși au fost înscriși pe buletinul de vot, după care s-a trecut la exercitarea
votului secret. La propunerea președintelui de ședință și cu votul unanim al celor prezenți, a fost aleasă
aceeași comisie de numărare a voturilor, care a constatat că fiecare consilier local înscris pe buletinul
de vot a obținut 17 voturi pentru, adică în unanimitate, cum și hotărârea în ansamblul ei a fost adoptată
tot cu 17 voturi pentru.

În fine, nici la ultimele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele cu nr.67 și 68, nu au fost
intervenții, fiind de asemenea supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

Pentru că la punctul Diverse nu au fost solicitări pentru înscrierea la cuvânt, președintele de ședință
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26 septembrie
2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Viorel  CIUCAȘU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Radian Stănculescu. De

asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru
Sterian-secretarul orașului, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

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 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.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată
prin O.U.G. nr.63/2019, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 26 septembrie 2019 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 29.10.2019 pentru a lua la cunoștință de conținutul
acestuia, fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel
aprobat, să fie afișat la sediul consiliului local și publicat pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată
prin O.U.G. nr.63/2019, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Liviu
Dragomir a fost ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi, 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.510/21.10.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.18804/21.10.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul
primar mai propune completarea cu Proiectul de hotărâre nr.79 privind punerea la dispoziția M.D.R.A.P., prin
„C.N.I.”- S.A., a terenului în suprafață de 14.286 mp în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -
‹‹Construire bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››, astfel
că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.70 privind prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical pentru medicină
de familie, care face obiectul Contractului nr.495/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Balaș
Cristian;

2.-Proiect de hotărâre nr.71 privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de
existență a capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local, în
favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu
energie electrică a unor locuri de consum din orașul Ianca;

3.-Proiect de hotărâre nr.72 privind cumpărarea imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp
teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris în
Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor de flori de către Direcția
Serviciilor Publice;

4.-Proiect de hotărâre nr.73 privind cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304 mp
teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris în
Cartea Funciară nr.76051, în același scop;

5.-Proiect de hotărâre nr.74 privind rectificarea bugetului local pe anul în curs, precum și validarea
modificărilor aduse bugetului local prin Dispoziția primarului nr.463/2019;

6.-Proiect de hotărâre nr.75 privind actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local în anul
financiar 2019, respectiv semestrul I al anului de învățământ 2019-2020, elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca;
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7.-Proiect de hotărâre nr.76 privind scutirea de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local de către
Asociația Cultural-Istorică ‹‹Muzeul›› Ianca;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: compartimentul de impozite;

8.-Proiect de hotărâre nr.77 privind stabilirea funcției publice specifice de conducere de secretar general al
orașului Ianca, precum și a funcției publice de execuție de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de
specialitate al primarului;

9.-Proiect de hotărâre nr.78 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului
2019, lucrări rest de executat, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a constructorului și rezilierii
contractului de lucrări;

10.-Proiect de hotărâre nr.79 privind punerea la dispoziția M.D.R.A.P, prin „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului
constituit din teren în suprafață de 14.286 mp, în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -
‹‹Construire bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››.

11.-Diverse, cu punct distinct dezbaterea unei solicitări de prelungire a duratei de concesiune a unui teren
din zona blocului A11.

Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate,
inclusiv cel propus pentru completarea ordinii de zi, și că la cel privind rectificarea bugetului local s-a mai propus
și adoptat un amendament la comisia de specialitate privind redistribuirea sumei de 5.510 lei pentru a asigura
finanțarea cursurilor de pregătire profesională a asistenților personali ai persoanelor cu handicap.

În fapt, la niciun proiect de hotărâre de pe ordinea de zi nu au fost intervenții, astfel că au fost supuse pe
rând la vot și aprobate toate în unanimitate.

La punctul Diverse s-a început cu dezbaterea solicitării doamnei Lungu Maria de a i se prelungi perioada de
concesiune a unui teren, pe care a ridicat o construcție autorizată, la care s-au înregistrat următoarele intervenții:

Dl.Secretar: „Ca să nu citim întreaga corespondență, dați-mi voie să fac o sinteză a acestei situații. În anul
2004 petenta a concesionat pe o perioadă de 10 ani un teren din domeniul public situat la intersecția străzilor
Parcului și Nicolae Oncescu, în fața blocului A.11, pe care a ridicat în anul 2011 o construcție. În anul 2014,
potrivit legislației în vigoare la acea dată (respectiv O.U.G.nr.54/2006), perioada de concesiune s-a prelungit
până la data de 01.08.2019, adică cu jumătate din perioada inițială și maximum prevăzut de lege la acea dată.

Trebuie să vă mai spun că la data expirării contractului de concesiune intrase deja în vigoare noul Cod
administrativ, care a venit cu o noutate în materie, aceea că perioada de concesiune se mai poate prelungi, fără
să depășească însă 49 de ani. Problema care a complicat destul de mult situația, a fost aceea că petenta a
depus cererea de prelungire a perioadei de concesiune după expirarea termenului amintit mai sus, ori în această
situație nu se mai putea promova proiectul de hotărâre pentru prelungirea unui contract expirat!.

Înainte de a vă supune atenției acest caz, am discutat problema și cu reprezentanții Instituției Prefectului
care verifică legalitatea actelor administrative, iar poziția acestora a fost la fel de tranșantă, anume că în niciun
caz nu vor accepta o hotărâre de prelungire a unui contract expirat.

Acum, la solicitarea petentei, v-am adus spre dezbatere această situație cu două variante de lucru: prima,
să reluăm procedura de concesiune după legislația actuală, dar sub condiția angajamentului scris al doamnei
Lungu Maria că va desființa de îndată construcția și va preda necondiționat terenul dacă nu va adjudeca licitația
publică, iar a doua variantă să nu mai reluăm procedura de concesionare și să trecem la formalitățile legale de
predare-primire a terenului ca urmare a încetării contractului prin ajungere la termen.”

Dl.Liviu Dragomir: „Doamna a fost înștiințată din timp că expiră și a doua perioadă de concesiune?”
Dl.Primar: „Nu, dar nu aveam o asemenea obligație în contract să o anunțăm!”
Dl.Ștefan-Marcel Mitrea: „Acea clădire a adus ceva venituri la bugetul local?”
Dl.Secretar: „Bineînțeles, impozitul pe construcție, redevența și taxa pe teren, și ar mai fi trebuit impozitul pe

veniturile salariale dacă doamna Lungu Maria ar fi desfășurat personal acolo activitatea pentru care a solicitat
terenul în 2004 și ar fi avut și alți angajați, numai că petenta a închiriat spațiul altei persoane fără să solicite
acordul consiliului local, iar asta este o altă mare problemă în cazul de față, adică un alt motiv de încetare a
contractului de concesiune înainte de ajungere la termen!”

Dl.Viorel Ciucaşu: „Știu că la început acolo era o sifonărie.”
Dl.Primar: „Așa este, dar atunci terenul era închiriat, după care în anul 2004 s-a trecut la concesiune și s-a

subînchiriat spațiul altei persoane care a desfășurat activitatea de coafură-frizerie. Acum nici nu știu dacă a fost
încheiat vreun contract de închiriere și dacă a fost înregistrat la ANAF.”

Dl.Viorel Ciucaşu: „E posibil să avem un proces de judecată dacă refuzăm reluarea procedurii de
concesionare a terenului?”
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Dl.Secretar: „Da, poate fi și asta o a treia variantă și poate cea mai plauzibilă! Știți că am mai avut o situație
oarecum asemănătoare în cazul domnului Vlase Romică, unde am refuzat prelungirea perioadei de concesiune
cu jumătate din perioada inițială, însă ca în atâtea alte situații judecătorii s-au poziționat deasupra legii și au
considerat că-i abuz de putere, obligându-ne să-i prelungim contractul!”

Dl.Primar: „Eu nu am nimic împotrivă cu reluarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, dar
oare putem să scoatem la licitație un teren cu sarcini, pe baza acelui angajament? Nu cumva trebuie să ridice
mai întâi construcția și apoi să organizăm licitația? Cum se va întocmi în acest caz documentația de carte
funciară, pentru că-i obligatoriu acum?”

Dl.Secretar: „Domnule primar, v-am informat și înaintea acestei ședințe că această posibilitate am discutat-
o și cu funcționarii care verifică legalitatea hotărârii și au avut același punct de vedere, că acel angajament ar fi
o variantă de lucru pentru intrarea în legalitate. În privința cărții funciare, lucrurile sunt simple: construcția pe
numele celui din autorizația de construire și terenul pe numele orașului Ianca-domeniul public, dar și aici avem
o problemă: în certificatul de urbanism s-a scris în mod eronat că terenul e în domeniul privat, iar în contractul
de concesiune nu se specifică regimul acestuia! Deci și noi am făcut câteva erori în cazul de față, inclusiv când
am eliberat autorizația de construire în 2011 pentru construcție definitivă, și nu provizorie cum ar fi fost normal
în cazurile de concesiune pe perioade mai mici de timp.

Domnule președinte, eu chiar nu mai am alte precizări de făcut și de aceea vă rog să ajungeți la o
concluzie/decizie, pentru că e de competența dumneavoastră să vă pronunțați asupra patrimoniului.”

Dl.Florea Lupu: „Da domnule secretar, așa este, trebuie să luăm o hotărâre, dar nu vrem nici să avem
probleme după aceea că legalitatea ei, sau să creăm prin asta un alt litigiu!”

Dl.Secretar: „Domnule consilier, în fapt se va întâmpla în felul următor: dacă promovăm proiectul de hotărâre
pentru reluarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune și nu va îndeplini cvorumul necesar adoptării,
atunci nu va fi nicio hotărâre și nu se va pune problema legalității unui act administrativ; dacă totuși se va adopta
hotărârea, ea va fi pentru organizarea licitației publice în scopul intrării în legalitate, având la bază și acel
angajament, atunci iarăși nu văd o problemă în a contrasemna o astfel de hotărâre.”

Aici s-au încheiat dezbaterile, după care s-a supus la vot și s-a adoptat în unanimitate varianta reluării
procedurii de atribuire a contractului de concesiune conform noilor prevederi legale, sub condiția depunerii
angajamentului scris al doamnei Lungu Maria că va elibera de îndată terenul dacă nu va adjudeca licitația
publică. În continuare, la punctul Diverse, s-a trecut la luările de cuvânt, interpelări sau întrebări, înregistrându-
se următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am o problemă: ca cetățean onest m-am prezentat la începutul anului și am plătit toate
impozitele și taxele locale pentru a beneficia de bonificația de 10%. După ceva timp, revenind pentru a solicita
un certificat fiscal, mi s-a spus că nu mi-l poate elibera deoarece am o restanță de 300 lei! Deodată am zis că-i
o eroare umană, că și calculatorul mai dă rateuri și că e de acceptat, dar mai târziu am constatat că nu-i un caz
singular și că deja e o practică la acest compartiment! Încercând că obțin o explicație de acolo, m-am enervat și
mai tare pentru că mi se vorbea în niște termeni SF de care n-am auzit în viața mea!  Domnule primar, o să vă
aduc chitanțele, dar în cazul de față vă rog să cereți un punct de vedere Curții de Conturi să vedem dacă e
corect să mai plătesc restanțe în condițiile în care mi s-a aplicat bonificația pentru plata cu anticipație a
impozitelor, deoarece nicio lege din țara asta nu prevede retroactivitatea așa cum mi s-a întâmplat. Dacă a greșit
funcționarul, atunci să plătească, iar dacă e o problemă cu programul informatic, atunci rezolvați-o rapid.”

Dl.Primar: „Nu trebuie să fac o solicitare la Curtea de Conturi pentru că sunt acum în control tocmai pe
venituri. Celălalt caz e tot din acest an și dacă ne puteți spune numele?”

Dl.Gicu Mitache: „Păi dacă tot este în control Curtea de Conturi, atunci sesizați-o cu aceasta problemă. Da,
ambele cazuri sunt din acest an, iar persoana în cauză este Băluță Fănel.”

Dl.Primar: „Am bănuit și de aceea am întrebat, pentru că domnul Băluță a venit și anul trecut cu o astfel de
sesizare, dar de fapt uitase să declare un teren cumpărat!”

Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, am trecut și eu prin această situație și mai sunt foarte multe cazuri!”
Aceeași situație a confirmat-o și domnul consilier Viorel Ciucaşu, după care președintele de ședință a

declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 octombrie 2019,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Liviu  DRAGOMIR Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 8 noiembrie 2019, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna Anghelache

Mariana-Luminița. De asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi
domnul Alexandru Sterian-secretarul general al orașului, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Având în vedere caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, nu a mai fost necesară realizarea  procedurii
prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. De asemenea,
procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 31.10.2019, precum și cel de astăzi, vor fi supuse aprobării
la proxima ședință ordinară a consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, respectiv 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 prezenți, domnul consilier
local Florea Lupu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia nr.541/
06.11.2019, transmisă sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.18804/ 06.11.2019, publicată pe pagina
proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare sau
completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului ‹‹Economia
socială=Misiune socială››, precum și desemnarea persoanei care să semneze contractul și celelalte documente
aferente proiectului.

Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia de specialitate nr.2, iar după ce
domnul secretar a informat consiliul local despre caracterul de urgență al acestei ședințe, despre esența proiectului
‹‹Economia socială=Misiune socială››, dar și după ce a explicat, la cererea domnului Gicu Mitache, noțiunea de
întreprindere socială, adică acea entitate cu activitate economică cu un profund impact social, dându-se exemplul
unei creșe de copii, a unui cămin de bătrâni, sau a unei grădinițe, au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am parcurs cu atenție Solicitarea de clarificare de la Autoritatea de Management și am
constatat că în ceea ce ne privește sunt trei chestiuni logice, corecte, la care trebuie să le dăm curs. În același
spirit am mai văzut un raport pe două pagini...., puneți puncte ca să nu spun altceva, în care se spune că o să se
facă, că o să se dreagă și, atenție, că o să se constituie un nucleu de antreprenori de cca 120 de persoane! Tare
aș vrea să văd și eu acel nucleu, din cine va fi compus. Dar să continui și să ajung la ‹‹distinsa›› Asociație CIDD
care, așa cum era de așteptat, a dat dovadă încă odată de o superficialitate totală și la acest proiect, pentru că de
la ei s-au cerut cele mai multe clarificări, de la acești așa-ziși super consultanți, o instituție de tocat bani publici
fără niciun rezultat. De 15 ani de când s-a înființat n-a produs niciun proiect, sau dacă a făcut nu a primit finanțare!
Așa se va întâmpla și cu ăsta, vă garantez. Eu nu am cum să fiu de acord cu acest proiect, opt mii de lei e o nimica
toată pentru orașul Ianca, dar cei mai mulți bani din acest proiect sunt tot pentru ei, pentru traiul lor, pentru salariile
lor pe care nu le merită!”

Dl.Primar: „De unde ați ajuns la concluzia că sunt bani pentru ei? Nu vă supărați, dar sunteți informat greșit!”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule primar, pot să fiu și de rea credință, dar ce-am citit despre ei m-au convins încă

odată că toacă banii de pomană și nu vreau ca și banii contribuabililor din Ianca să ia aceeași destinație!”
După aceste intervenții, s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 14 voturi pentru și 2 voturi

abținere, după care președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local
de astăzi, 8 noiembrie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Florea  LUPU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2019, 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 Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum
şi doamna consilier juridic Dorina Predescu-împuternicită să îndeplinească sarcinile secretarului
general al orașului în lipsa acestuia, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

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.

În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din 31 octombrie 2019 și 8 noiembrie 2019, au fost
puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 26.11.2019 pentru a lua la
cunoștință de conținutul acestora, fiind acum supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, fără
obiecții. Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate la sediul consiliului local și
publicate pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local
nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca, domnul consilier local Florea Lupu a fost ales la ședința din 8 noiembrie 2019 preşedinte
de şedinţă pentru o lună, astfel că din acest moment  a preluat și conducerea şedinţei de astăzi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.546/18.11.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr. 19564/18.11.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care mai sunt propuneri din partea comisiei economice și a domnului primar pentru modificarea
și completarea proiectului de hotărâre nr.86, în sensul de a se rectifica și bugetul local, precum și
bugetul Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local, astfel că ordinea de zi
supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea
transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca;

2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical pentru medicină
de familie, care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat cu C.M.I. Dr.Albișor Carmen;

3.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației
de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM
Ianca;

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de
achiziţie publică;

5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al instituțiilor publice cu personalitate
juridică din subordinea Consiliului Local, pe anul 2019;
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6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: compartimentul de proiecte;

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

specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea documentației pentru

organizarea şi executarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul
administrativ al orașului Ianca, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache „Am citit cu atenție documentația pentru organizarea acestei activități și am
următoarele amendamente de propus. Astfel, la art.4 alin.(2), unde se arată că activitatea de transport
în regim taxi poate fi executată de către persoanele fizice, întreprinderile individuale sau întreprinderile
familiale autorizate pentru executarea activității de taximetrie, sub condiția obținerii autorizației pentru
executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi a autorizației taxi, aici aș
completa și cu prevederea: «sau orice altă formă de organizare legală care să permită exercitarea
activității de transport persoane», să nu fim restrictivi, asta vreau să spun!”

Dl.Daniel Constantin Deacu-manager de transport: „Domnilor consilieri vreau să precizez că
prezenta documentație de organizare a activității de transport persoane și mărfuri în regim de taxi a fost
întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere. Adică vreau să spun că acestea sunt toate formele de organizare ale prestatorilor
prevăzute de această lege.”

Dl.Gicu Mitache: „ Eu nu vă contrazic, dar sunt reglementări cu caracter general și nu cred că legea
interzice sau limitează completarea cu alte situații care se pot ivi pe viitor și care nouă ne scapă acum,
la acest moment când aprobăm regulamentul. De aceea consider că este mai bine să ne gândim și să
reglementăm și alte situații posibile. Cât privește reglementarea de la art.5 pct.20, aș dori să întreb ce
se înțelege prin tarif urban: tarif practicat doar în orașul Ianca sau și pentru satele aparținătoare?”

Dl.Primar: „Nu, tariful urban de la pct.20 este tariful practicat doar în orașul Ianca, iar la pct.21 este
reglementat tariful extraurban - tarif practicat în afara razei orașului Ianca.”

Dl. Gicu Mitache: „Același amendament, pe care l-am avut legat de reglementarea de la art.4 alin.(2),
îl am și pentru prevederea de la pct.27 unde se stipulează ce se înțelege prin transportator - persoană
fizică, asociație familială sau persoană juridică înregistrată la registrul comerțului pentru a desfășura
activități de transport cu vehicule rutiere, unde la fel doresc să facem aceeași completare. Apoi, la art.6
este reglementat că serviciile de transport în regim de taxi pot fi executate numai de către transportatorii
autorizații cu sediul în orașul Ianca și de aceea întreb: de ce trebuie să aibă în mod obligatoriu sediul
în Ianca? De ce să fim restrictivi? De ce un operator care are sediul, spre exemplu în Codlea, să nu
poată să desfășoare această activitate în Ianca?!”.

Dl.Primar: „Pentru că așa este reglementat prin lege, ca operatorii de taxi să aibă sediul acolo unde
își desfășoară activitatea, în situația noastră în orașul Ianca, motiv pentru care nu putem permite unuia
care are sediul în Codlea, așa cum ați exemplificat dumneavoastră, să își desfășoare activitatea în
orașul Ianca. Acesta este motivul pentru care nu putem să adoptăm acest amendament.”

Dl.Gicu Mitache: „La art.11 sunt menționate condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească un
conducător auto care desfășoară această activitate, unde aș mai completa cu încă două condiții
obligatorii: obligativitatea prezentării cazierului judiciar și a documentului emis de către inspectoratul de
politie din care să rezulte că respectivul conducător auto nu figurează în evidențele poliției că a săvârșit
infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. În continuare, la art.13 este prevăzută obligativitatea
prezentării cazierului judiciar, dar este vorba de cazierul judiciar al persoanei desemnate de persoane
juridice pentru obținerea autorizației de transport persoane în regim de taxi eliberată de autoritatea de
autorizare. De asemenea, cred că ar fi necesar să adăugăm și obligativitatea deținerii autorizației de
transport persoane.”

Dl.Daniel Constantin Deacu: „Conducătorii auto care desfășoară activitatea de transport persoane
sunt autorizați și prezintă aceste documente când sunt atestați ca șoferi de taxi.”
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Dl.Gicu Mitache : „Eu vreau doar să vă spun că  dacă se desființează autoritatea centrală, noi
aprobăm acum un regulament prin care autorizăm niște șoferi să desfășoare activitatea de transport
persoane și cred că este de datoria noastră să stabilim încă de la început cu exactitate condițiile pe
care trebuie să le îndeplinească un conducător auto ca să poată desfășura această activitate.

În fine, la art.21 lit.f), cred că este vorba de o neconcordanță a criteriilor de departajare deoarece la
acest articol este prevăzut că în cazul în care ultimul punctaj câștigător este obținut de o grupă de mai
multe autovehicule decât numărul de autorizații taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor
autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare din grupa respectivă,
iar în tabel la capacitatea cilindrică acordăm punctaj exact invers, pentru capacitate cilindrică de peste
1.500 cm3-0 puncte, între 1.000 și 1.499 cm3-1 punct și sub 1000 cm3-2 puncte, ori nu cred că este în
regulă pentru că e o contradicție, este o scăpare și de aceea trebuie să corectăm.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele propuse de către
domnul consilier Gicu Mitache la art.4 alin.(2), art.11 și art. 21 lit.f), fiind aprobat în unanimitate de
voturi.

La următoarele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind prelungirea duratei de
concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat cu C.M.I.
Dr. Albișor Carmen, privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului
Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate,
precum și cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC
35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate de voturi.

Pe marginea proiectului de hotărâre  privind rectificarea bugetului local și al instituțiilor publice cu
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am o singură întrebare pentru conducerea U.A.M.S.: de  ce trebuie să facem
această rectificare, dacă le-am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la începutul anului așa cum
dumnealor l-au fundamentat?”

Dna.Mirela Miron-Ochian-contabil șef U.A.M.S.: „Eu apreciez că am făcut o fundamentare corectă,
deoarece aceste sume pentru care solicităm rectificarea sunt sume din cadrul acelorași titluri și capitole
bugetare, doar că la alineate nu au fost distribuite cu exactitate și este oarecum dificil să estimezi fix
sumele necesare!”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat tot în unanimitate de
voturi.

La ultimul proiect de hotărâre  aflat pe ordinea de zi, cel privind aprobarea proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, nu au fost intervenții, fiind supus la vot în forma
propusă și adoptat în unanimitate de voturi.

S-a ajuns astfel la punctul, Diverse, la care nu au fost interpelări, luări de cuvânt, declarații politice,
etc., astfel că președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca de astăzi, 28 noiembrie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în
2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, p. SECRETAR GENERAL,

Florea  LUPU Dorina PREDESCU
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 19 decembrie 2019, 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 Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi doamna consilier
juridic Dorina Predescu-împuternicită să îndeplinească sarcinile secretarului general al
orașului în lipsa acestuia, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

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 afișat din timp 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.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 28 noiembrie 2019 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 17.12.2019, pentru a lua la
cunoștință de conținutul acestuia, fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără
obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie afișat la sediul consiliului local și
publicat pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea
Consiliului Local nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Mircea Mircescu a fost
ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, astfel că din acest moment  a preluat conducerea
şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.580/09.12.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.20179/09.12.2019, 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 supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de
delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în județul Brăila
și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila;

2.-Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului Local Ianca;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare
și funcționare ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Ianca;
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4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de
administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-
2020;

5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către 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 avizarea documentelor

necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a
căilor publice în municipiul Brăila
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila, actualizarea
tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare aflat în
gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca și cel
privind aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Ianca, fiind supuse pe rând la vor și
aprobate în unanimitate.

La proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul
de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-
2020, au fost pregătite condițiile pentru exercitarea votului secret individual, după care s-au
făcut propuneri pentru înscrierea pe buletinul de vot.

Domnul consilier local Florea Lupu l-a propus pe domnul Ionel Moșescu, care însă a
refuzat nominalizarea, iar domnul Ionel Moșescu l-a propus pe domnul Gicu Mitache, care de
asemenea a refuzat să fie înscris pe buletinul de vot. În fine, domnul președinte de ședință a
propus-o pe doamna Mirela Cazacu, care de altfel a rămas și singura propunere.

În continuare s-a constituit și o comisie de numărare a voturilor, în următoarea
componență: Liviu Dragomir, Ionel Moșescu și Ernest-Daniel Chiru, după care s-a trecut la
exercitarea votului secret, înregistrându-se următorul rezultat: 16 voturi pentru și 1 vot
abținere.

După citirea rezultatului, s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 16 voturi
pentru și 1 vot abținere al doamnei Mirela Cazacu, care va fi reprezentantul Consiliului Local
Ianca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», pentru anul
școlar 2019-2020.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a ținut
să mulțumească consilierilor locali pentru activitatea desfășurată în acest an și le-a urat
sărbători fericite și un nou an cu împliniri, după care președintele de ședință a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 19 decembrie
2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, p. SECRETAR GENERAL,

Mircea MIRCESCU Dorina PREDESCU
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