
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 martie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată
și desfășurată în format electronic ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor de primă urgență prevăzute în
Anexa nr.1 la Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, potrivit cărora, pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice locale vor lua
măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane,
inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

În acest sens, prin Dispoziţia primarului nr.242/17.03.2020 pentru stabilirea ordinii de zi și convocarea
Consiliului Local, transmisă în format electronic și sub confirmarea primirii de către toți consilierii locali, s-au
prevăzut pașii de urmat și modul de organizare a ședinței. Tot în format electronic și sub confirmarea primirii
de către toți consilierii locali și invitați, au fost transmise toate materialele care au stat la baza fundamentării
și redactării proiectelor de hotărâri, precum și celelalte documente înscrise pe ordinea de zi.

Tot așa, 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 şi nici nu s-a solicitat
organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri.

De asemenea, pentru o și mai bună comunicare și transparență în dezbaterea și adoptarea hotărârilor
înscrise pe ordinea de zi, s-a constituit în profilul/aplicația WhatsApp un grup de lucru format din cei 17
consilieri locali existenţi în funcţie, primar, secretar general și invitați.

În fine, s-a elaborat și transmis tot în format electronic un model de buletin de vot pentru aprobarea
proceselor verbale ale şedinţelor consiliului local din 14.02.2020 și 04.03.2020, pentru adoptarea hotărârilor
înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru eventuale observații asupra celorlalte materiale comunicate,
pentru interpelări, declarații, luări de cuvânt, etc.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. 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 Ionel Moșescu a fost ales la ședința
din data de 04.03.2020 preşedinte de şedinţă pentru o lună, astfel că va îndeplini această funcție și pentru
şedinţa din 26.03.2020.

Așadar, prin Dispoziţia primarului nr.242/17.03.2020, precum și prin Propunerile nr.12363/19.03.2020 și
12401/23.03.2020 și nr.12481/24.03.2020, s-a definitivat și aprobat următoarea ordinea de zi:

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 proiectelor ‹‹Lucrări de suprafață, foraj  echipare de suprafață și conductă amestec la
Sondele 705, 706 și 707 Oprișenești››;

2.-Proiect de hotărâre 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 U.A.T.Oraș Ianca;

3.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui teren din domeniul public
al orașului, administrat de consiliul local, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei
Stații automate de monitorizare a calității aerului;

4.-Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere din domeniul public al Județului Brăila în domeniul
public și, ulterior, în domeniul privat al Orașului Ianca a terenului intravilan în suprafață de 217 mp, în vederea
soluționării unei cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate.
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5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020,
pentru rest lucrări de executat la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2019;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin

Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2019;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae

Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2019;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din

subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico

Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2019;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul oraşului Ianca în anul 2020;
12.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor

de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
13.-Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de înregistrare la zi

a datelor din Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, începând cu anul 2020;
14.-Proiect de hotărâre privind modificarea Normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de

ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii,
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/
31.07.2014;

15.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
orașului Ianca în anul 2020;

16.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția
primarului nr.241/17.03.2020;

17.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››,
Componenta A a proiectului «Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate»;

18.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a influenței O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul nou
de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, Componenta B a proiectului
«Investiții în infrastructura orașului Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate»;

19.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului Ianca pentru
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum și a cheltuielilor aferente;

20.-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din  Hotărârea Consiliului Local nr.32/25.04.2019 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul în curs, în scopul menținerii până la data de 30 iunie 2020
a bonificației de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport;

21.-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului Local al Orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016;

22.-Raport cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T.
Oraș Ianca în anul  2019;

-prezintă: Secretarul General al Orașului Ianca;
23.-Raport privind starea economică, socială și mediu a orașului lanca în anul 2019;
-prezintă: Primarul Orașului Ianca;
24.-Diverse.
De precizat este faptul că toate proiectele de hotărâri, inclusiv cele propuse pentru completarea ordinii

de zi, au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate.
Așa cum s-a arătat la început, s-a elaborat și s-a transmis în format electronic un model de buletin de vot

pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor consiliului local din 14.02.2020 și 04.03.2020, pentru
aprobarea ordinii de zi, adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru eventuale observații
asupra celorlalte materiale comunicate, pentru interpelări, declarații, luări de cuvânt, etc.
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Ședința a fost deschisă de președintele de ședință, împreună cu secretarul general care a constituit
grupul de lucru, cu următorul mesaj:

«Bună ziua! Doamnelor și Domnilor Consilieri Locali, așa cum am stabilit în comunicatele anterioare, începem
ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 26 martie 2020, ora 15, organizată și desfășurată în
format electronic, în aplicația WhatsApp, în principal sub forma mesajelor scrise pentru a putea lista și păstra ulterior
lucrările ședinței, ca pe o minută la baza procesului verbal. Având în vedere că în buletinul scris, transmis deja, v-ați
exprimat votul și opțiunile/observațiile asupra proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 14 februarie 2020
și 4 martie 2020, asupra ordinii de zi cuprinzând Proiectele de Hotărâri nr.24-43, asupra celor două Rapoarte, precum
și asupra celor două solicitări de închiriere a pășunii, iar ulterior a mai apărut necesitatea completării ordinii de zi cu
Proiectul de Hotărâre nr.44 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local Ianca, tocmai în sensul organizării în format electronic a ședinței de astăzi, la care s-a emis avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr.3. Prin urmare, vă rog să ne răspundeți la prima întrebare:
1.-Sunteți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi și a Proiectului de Hotărâre nr.44 pentru
modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ianca, precum și implicit
cu adoptarea lui în forma pe care v-am transmis-o în aplicația WhatsApp?
Răspunsul prin mesaj în aplicație va fi doar cu o singură variantă, din cele cunoscute: pentru, împotrivă sau abținere.
Notă: pentru confirmarea participării dumneavoastră la ședință și ca răspuns la prima întrebare va trebui să primim 17
mesaje, în intervalul orar 1500-1515, după care vom adresa următoarea întrebare»

După ce toți cei 17 consilieri locali existenți în funcție au răspuns cu mesaje scrise în aplicație, s-a
constatat că înscrierea pe ordinea de zi a ședinței, precum și adoptarea Proiectului de Hotărâre nr.44 pentru
modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ianca, s-a
aprobat în unanimitate cu 17 voturi pentru.

Al doilea mesaj transmis a fost următorul:
«2.-Vă mențineți votul și opțiunile/observațiile asupra proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 14

februarie 2020 și 4 martie 2020, asupra ordinii de zi cuprinzând Proiectele de Hotărâri nr.24-43, asupra celor două
Rapoarte, precum și asupra celor două solicitări de închiriere a pășunii?
Răspunsul prin mesaj în aplicație va fi doar o singură variantă: Da sau Nu; Dacă Nu, atunci va trebui să răspundeți
punctual acolo unde s-a schimbat votul sau opțiunea.
Notă: pentru confirmarea participării dumneavoastră la ședință și ca răspuns la a doua întrebare va trebui să primim
17 mesaje, în intervalul orar 1515-1525»

Și la cea de-a 2 a întrebare s-au primit răspunsuri cu DA de la toți cei 17 consilieri locali, cu precizarea
că, pentru a nu fi în conflict de interese, doamna Maria Alexe și domnul Viorel Ciucașu nu au participat la
votul pentru aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul
2019, iar doamnele Maria Alexe și Mirela Cazacu nu au participat la votul pentru aprobarea Contului de
execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2019, din același motiv, ceea ce
înseamnă că nu au fost obiecții și au fost aprobate în unanimitate procesele verbale ale ședințelor Consiliului
Local din 14 februarie 2020 și 4 martie 2020, precum și toate hotărârile de pe ordinea de zi-cu excepțiile
precizate anterior, reținându-se aici și mesajul domnului consilier local Daniel-Ernest Chiru la HCL 37-cu
privire la normele de gospodărire, acela de a se amplasa mai multe coșuri de gunoi în localități.

Nici asupra celor două Rapoarte nu au fost obiecții, iar legat de cele două solicitări de închiriere a pășunii
au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dna.Pădureț Mihaela: „S-a făcut evaluarea anuală a încărcăturii de animale/ha de pășune? Care este
rezultatul acesteia? Există disponibil de închiriat/concesionat?”

Dl.Primar: „Da, s-a făcut evaluarea anuală și nu avem disponibil de pășune pentru concesionat.”
Dna.Pădureț Mihaela: „Atunci consultarea noastră în privința cererilor celor două persoane nu își are

rostul, neexistând obiectul cererilor!”
Dl.Secretar General: „Eu am solicitat în mod expres punctul dumneavoastră de vedere, pentru că este

dreptul exclusiv al Consiliului Local să se pronunțe asupra patrimoniului orașului și nu al primarului.”
După aceste intervenții, la punctul Diverse s-a mai înregistrat mesajul domnului Viorel Ciucaşu-care și-a

manifestat dorința de a se înscrie ca voluntar în acțiunile de ajutorare a persoanelor în vârstă, după care
președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 26 martie 2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

Ionel  MOȘESCU Alexandru  STERIAN
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