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Nr.15800/30.06.2022 
                                                                    

 

                                                             PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 30 iunie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată 
și desfășurată la sediul autorității deliberative. La şedinţă au participat în final 17 consilieri locali din cei 17 
existenţi în funcţie, domnul Radian Stănculescu venind pe parcursul ședinței. De asemenea, participă de drept 
domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind 
motivat domnul primar Fănel George Chiriţă, fiind în concediu de odihnă.  
      Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului și celelalte materiale aferente au fost transmise 
din timp consilierilor locali, sub confirmare de primire, în format electronic (prin e-mail și în aplicația www. 
whatsapp), pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 28.06.2022 și publicate pe site-ul propriu, la 
secțiunea Monitorul Oficial Local, la care nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri 
de completare sau de modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au fost solicitări din partea societăţii 
civile pentru organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri. 
      În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 26.05.2022 a fost transmis 
consilierilor locali în aplicația www.whatsapp, prin poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii din data 
de 28.06.2022 pentru a lua 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 de internet a instituției, la secțiunea dedicată special acestui document. 
      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului 
nr.275/20.06.2022, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.15450/20.06.2022, sub confirmare de primire în aplicația www.whatsapp și prin poșta electronică, publicată 
pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt propuneri de 
modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate, este 
următoarea: 
      1.-Proiect de hotărâre nr.38 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca 
pentru luna iunie 2022; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.39 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului 
de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.40 privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul 
public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al 
oraşului Ianca; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.41 privind actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Local nr.8/2022 
pentru aprobarea bugetului local pe anul în curs, cuprinzând limitele minime și maxime ale salariilor 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.42 privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al orașului Ianca a unui teren 
în suprafață de 12.100 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, aprobarea dezmembrării acestuia în două 
loturi cu stabilirea categoriilor de folosință aferente fiecărui lot, precum și constituirea dreptului de acces asupra 
lotului nr.1 în suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A. pentru modernizarea și dezvoltarea 
rețelei de comunicații electronice la nivelul satului Oprișenești; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.43 privind trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea 
consiliului local a unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.81, județul 
Brăila; 
      7.-Diverse. 
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      Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art.1-
alin.(2) din Hotărârea nr.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al oraşului Ianca, doamna consilier local Mirela Cazacu a fost aleasă președinte de ședință pentru luna 
iunie 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.38 în unanimitate de voturi, iar din acest moment a preluat 
conducerea ședinței de astăzi.  
      Cu precizarea că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil și fără obiecții de către 
comisiile de specialitate, în ședințele acestora din data de 28.06.2022, preşedintele de şedinţă a invitat la 
dezbateri asupra acestora. 
      La Proiectul de hotărâre nr.39 au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Am și eu o întrebare: dacă O.U.G. nr.57 privind Codul administrativ este din 2019, de ce 
Regulamentul de organizare și funcționare a fost votat în 2002?   
      -Dl.Secretar: După cum ați putut constata din materialele aferente proiectului de hotărâre, Regulamentul 
anterior de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului a fost aprobat în anul 2002, în 
baza Legii administrației publice locale nr.215/2001, iar cel propus spre adoptare astăzi, cu abrogarea celui în 
existent în vigoare, este fundamentat pe dispozițiile O.U.G. nr.57 privind Codul administrativ, care la rându-i 
a abrogat Legea nr.215/2001. 
      -Dl.Ionel Manole: Da, m-am lămurit.   
      După aceste intervenții, Proiectul de hotărâre nr.39 a fost supus la vot și aprobat cu 15 voturi pentru și un 
vot abținere al domnului Viorel Ciucaşu.  
      Din acest moment a venit în sală și domnul consilier local Radian Stănculescu, fiind astfel prezenți toți cei 
17 consilieri locali existenți în funcție. 
      La Proiectul de hotărâre nr.40 au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      -Dl.Florea Lupu: De la 1 iulie se va deschide oficial și bazinul de înot/ștrandul aflat în gestiunea Direcției 
Serviciilor Publice. Pentru că la această dată avem o taxă unică de acces în cuantum de 20 lei/zi, indiferent 
de vârstă, consider că pentru copii și elevi este prea mare această taxă și de aceea vă propun să o diferențiem, 
astfel:12 lei/zi pentru copiii și elevii cu vârsta de până la 16 ani și 18 lei/zi pentru cei cu vârsta de peste 16 ani. 
      -Dl.Ionel Manole: Acesta este un nou proiect de hotărâre, sau un amendament la cel existent?.   
      -Dl.Florea Lupu: Este un amendament la taxele speciale pentru serviciile aflate în gestiunea directă a 
Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.  
      -Dl.Ionel Manole: Domnule Secretar, în cazul acesta nu-l putem lua în seamă pentru că amendamentele 
la proiectele de hotărâri trebuiau depuse până pe data de 28.06.2022. Așa scrie în Dispoziția de convocare!   
      -Dl.Secretar: Domnule consilier, acel termen limită privește în mod special societatea civilă, dreptul ei de 
a cere o dezbatere publică, de a propune amendamente, însă pentru consilierii locali nu este un termen de 
decădere. Codul administrativ și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local nu 
sancționează în niciun fel nedepunerea amendamentelor de către consilierii locali până la data ședinței 
acestuia. Nedepunerea amendamentelor nu exclude dreptul consilierilor locali de a face propuneri de 
îmbunătățire a proiectelor de hotărâri în plenul ședinței, pentru că aici se dă forma finală a oricărei hotărâri, 
ori după interpretarea dată de dumneavoastră ar însemna să nu mai fie dezbateri asupra acestora în plen! 
      -Dl.Ionel Manole: Bun, am înțeles. Acum vreau să o întreb pe doamna director al Direcției Serviciilor 
Publice, dacă atunci când a luat decizia de a înainta aceste tarife spre aprobare s-a gândit și la un plan de 
reducere a cheltuielilor, pentru a nu mai fi nevoiți să dăm o nouă povară cetățenilor?  
      -Dna.Anca Dumitrache, Director D.S.P.: Păi, nu prea mai avem ce să reducem, pentru că suntem la 
minimum posibil. Avem o analiză a costurilor în fiecare lună, iar de 3 luni lucrăm în deficit, ceea ce nu este în 
regulă din toate punctele de vedere! Nu uitați că nu am mai mărit de 3 ani aceste tarife, în condițiile în care 
prețurile au luat-o razna în tot acest timp. Vedeți ce se întâmplă cu tarifele la energie, gaze, carburanți, apă, 
canal, etc., ori salubrizarea este la fel de importantă ca și celelalte utilități publice. Avem la ora actuală 
încheiate contracte doar pentru 2.000 de persoane, pentru că nu am obligat pe nimeni de la case să încheie 
aceste contracte, ori numărul utilizatorilor este cheia eficienței acestui serviciu. Atunci când intrăm cu mașina 
pe o stradă costurile sunt făcute oricum, iar atunci când avem doar un singur contract pe acea stradă nu mai 
putem vorbi de eficiență și de reducerea tarifelor. Ca atare, vă adresez rugămintea să militați alături de noi 
pentru necesitatea încheierii acestor contracte și nu pentru refuzul lor! Aveți și dumneavoastră o îndatorire 
civică.  
      -Dl.Ionel Manole: După ce se aprobă noile tarife, se vor încheia alte contracte? Populația va fi informată? 
      -Dna.Anca Dumitrache: Se vor încheia acte adiționale la actualele contracte. Potrivit legislației în vigoare, 
am notificat din timp utilizatorii despre intenția de majorare a tarifelor, am urmat întocmai procedurile de 
modificare a tarifelor, iar acum le vom comunica și Hotărârea Consiliului Local, ca anexă la actul adițional. 
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      -Dl.Ionel Manole: Observ un mare decalaj, de ordinul miilor de lei, între sumele de la cheltuielile materiale 
pentru consumabile și cele pentru echipamente de protecție? 
      -Dna.Anca Dumitrache: Da, așa este, nu am mai schimbat atât de des echipamentele de protecție. 
      -Dl.Ionel Manole: Da, dar nu e normal! Am observat că cei care lucrau la înălțime pentru schimbarea 
lămpilor la iluminatul public stradal, nu aveau centura de siguranță, ceea ce este foarte  grav. 
      -Dna.Anca Dumitrache: Domnule consilier, cei de la serviciul public de iluminat stradal au în dotare/în 
nacelă centuri de siguranță, dar dacă nu le folosesc conform instructajului, este culpa lor. 
      -Dl.Ionel Manole: Revenind la tarifele de salubrizare, eu consider că ar fi bine să le menținem la același 
nivel pentru populație și să le majorăm doar pe cele de la persoanele juridice. Dacă tot vom avea un operator 
unic și alte taxe de la 1 ianuarie 2023, oare nu se poate renunța totuși la majorarea lor pentru aceste ultime 6 
luni de funcționare? Apropo, din câte mașini este compus parcul auto la salubrizare?  
      -Dna.Anca Dumitrache: Din trei autospeciale, din care una este a Direcției și două ale Primăriei, dar tot 
noi le suportăm cheltuielile. 
      -Dl.Ionel Manole: Ne-ați vorbit de componenta reziduală, despre cubaj? Oare nu putem să găsim o soluție 
și pentru gunoaiele de la cimitire, pentru că mi se pare enorm 800 lei pentru Parohii, așa am înțeles că ar 
costa ridicatul gunoiului? 
      -Dna.Anca Dumitrache: Nu domnule consilier, informația nu este corectă: 300 lei/lună, așa am încheiat 
contractul cu Parohia Perișoru, fiind singura care a încheiat contractul de salubrizare, dar și aici mi-au trebuit 
3 luni de discuții pentru convingere!  
      -Dl.Florea Lupu: Vedeți că se poate, dacă se dorește curățenie la cimitire. 
      -Dl.Ionel Manole: Pentru domnul secretar am o întrebare: ce-i cu modalitatea asta de votare a proiectelor 
de hotărâri, mai întâi varianta inițiatorului și apoi pe celelalte? 
      -Dl.Secretar: Este firesc să se procedeze în acest mod, atunci când sunt mai multe variante desprinse din 
dezbaterile din plenul ședinței: mai întâi varianta propusă în ordinea de zi, iar dacă aceasta nu întrunește 
numărul de voturi necesar adoptării, atunci se supun la vot celelalte variante în ordinea propunerilor, fiind 
adoptată varianta cu cele mai multe voturi pentru, excluzându-se una pe cealaltă.   
      Aici s-au încheiat intervențiile la Proiectul de hotărâre nr.40, care a fost supus la vot și aprobat cu 12 voturi 
pentru și 5 voturi abținere, în varianta cu diferențierea taxei de acces la bazinul de înot, anume 12 lei/zi pentru 
copiii și elevii cu vârsta de până la 16 ani și 18 lei/zi pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, abrogându-
se astfel taxa unică de 20 lei/zi aprobată la art.12 lit.c) din anexa nr.2 la H.C.L.Nr.30/28.04.2022. 
      La Proiectele de hotărâri nr.41, 42 și 43 nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate 
în unanimitate, cu precizarea că domnul consilier local Viorel Ciucaşu nu a participat la votul Proiectului de 
hotărâre nr.41, privind limitele salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
      S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      -Dl.Emilian Grozea: La rugămintea cetățenilor, revin și trag un nou semnal de alarmă în privința câinilor 
fără stăpân prezenți pe străzile orașului. Eu am înțeles că e treaba Direcției Serviciilor Publice, dar îl rog pe 
domnul primar, dar mai ales pe domnul viceprimar care răspunde direct de gospodărirea orașului, să se 
implice în rezolvarea acestei situații.   
      -Dna.Anca Dumitrache: Un prim pas ar fi reluarea campaniei de sterilizare care a avut succes enorm la 
precedenta acțiune, când am sterilizat și 150 de câini/zi!  
      -Dl.Florea Lupu: Domnule consilier, e simplu așa să vii mereu și să arăți cu degetul. Haideți să ne implicăm 
cu toții în soluționarea acestei probleme, să convingem personal cetățenii să accepte sterilizarea, pentru că 
altă soluție nu mai avem. 
      -Dl.Emilian Grozea: Și pe dumneavoastră v-am înștiințat despre acei câini de la stația de pompare de pe 
Calea Brăilei, pe care o administrați, câini care stau acolo permanent și atacă prin surprindere copiii.   
      -Dna.Anca Dumitrache: Dacă populația nu cooperează în acțiunea de sterilizare, atunci șansele sunt 
extrem de reduse pentru reducerea numărului de câini de pe străzi. Câți dintre proprietari au înregistrat câinii 
în Registrul câinilor cu stăpân? Vă spun eu, niciunul! 
      -Dl.Ionel Manole: Doamnă, la prima rectificare bugetară solicitați fonduri pentru extinderea spațiului, dacă 
cel actual este insuficient, dacă a devenit neîncăpător. 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Este o stare reală, o stare de fapt. Putem purta mii de discuții până când se va întâmpla 
o nenorocire cu vreun copil, cum s-a mai întâmplat prin alte localități. Atunci vom suferi cu toții și de aceea 
cred că trebuie să facem ceva să prevenim orice incident. Pe de altă parte, sunt și cetățeni din alte sate care 
aduc în orașul nostru câinii fără stăpân capturați în localitățile lor. Trebuie să facem o campanie serioasă de 
convingere a cetățenilor să nu mai lase câinii pe străzi, iar pe cei din curți să-i sterilizeze, altfel rămânem la 
stadiul de discuții inutile și neproductive. 
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      -Dl.Rădel Alexe: Și în satele aparținătoare este aceeași situație. Să nu credeți că numai în oraș sunt câini 
pe străzi, așa că trebuie să ne îndreptăm atenția și aici. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Domnule consilier, haideți să luăm inițiativa ca fiecare dintre noi să aducem câte 150 
de câini la sterilizare. E ușor să spunem așa că trebuie făcut ceva, dar să nu ne implicăm deloc! 
      -Dl.Ionel Manole: Este a doua ședință la care nu am primit ceea ce am cerut să mi se prezinte în scris, 
așa că nu renunț și revin cu aceeași solicitare. Legat de transmiterea ședințelor consiliului local în spațiul 
virtual: până acum nu s-a dat curs solicitării noastre pentru că nu am avut cadrul legal, l-am adoptat și pe 
acesta, apoi am alocat și fondurile necesare achiziționării echipamentelor necesare, dar tot se mai 
tergiversează! Ce trebuie să mai facem pentru a se pune în aplicare hotărârea consiliului local? 
      -Dl.Rădel Alexe: Da, am aceeași problemă și eu cu două solicitări pe care nu le-am primit din luna mai, de 
40 de zile, iar legislația în vigoare prevede că primarul este obligat ca,  prin intermediul secretarului și al 
aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de 10 zile 
lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului, dar la mine au trecut 40 de zile lucrătoare 
de la solicitare! O altă întrebare, din partea cetățenilor, dacă se mai eliberează adeverințe cu vechimea în 
muncă pentru pensie foștilor membri cooperatori? 
      -Dl.Secretar:  Da, ați pus în discuție o temă destul de sensibilă, în contextul în care întreaga arhivă a 
fostelor cooperative agricole a fost ridicată de organele de cercetare penală. După ce se va restitui această 
arhivă, probabil după finalizarea cercetărilor/procesului penal, se va pune în discuție dacă mai putem emite 
adeverințe pentru foștii membri cooperatori pe baza acelor evidențe primare, considerate acum ca fiind 
neconcludente! Acum am contractat servicii de specialitate pentru prelucrarea, selectarea și reașezarea 
arhivei, pentru că avem în continuare solicitări de adeverințe din partea cadrelor didactice, care erau pe ștatele 
de plată ale primăriei, chiar din partea foștilor consilieri locali pentru că în anumite perioade s-au reținut 
contribuțiile sociale din indemnizațiile de ședință. Deci nu va fi simplu deloc! 
      -Dl.Rădel Alexe: O alta problemă: am primit documentația cu planul de amplasament și delimitare a 
parcului orășenesc Ianca. Avem aici o firmă, S.C. Famirali, care are o suprafață de teren închiriată sau în 
proprietate, nu știu cum e, dar în spatele scenei din parc nu apare niciun fel de parcare sau teren închiriat și 
de aceea aș dori, pentru ședința următoare, să-mi puneți la dispoziție un document care să ateste legalitatea 
parcării acelor autovehicule de mare tonaj în parc, mai ales că sunt parcate pe un teren  neamenajat, iar in 
noul regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului, la capitolul 4, la 
compartimente în subordinea directă a viceprimarului oraș Ianca, la punctul 3 (în domeniul protecției mediului) 
este însărcinat cu protecția mediului. Dumnealui este și licențiat în domeniul protecției mediului, așa am 
înțeles, de aceea întreb: este corect să parcheze autovehiculele de mare tonaj acolo, pe teren neamenajat, 
unde sunt scurgeri de combustibil și uleiuri care se duc direct în pământ? 
      -Dl.Mircea Mircescu:  Câinele moare de drum lung și....asta este!!! 
      -Dl.Rădel Alexe: Altă problemă ar fi, mă repet, cu gardul de la terenul concesionat din vechiul CAP. Încă 
nu s-a elucidat cine este proprietarul gardului, pentru că domnul viceprimar a declarant într-o ședință 
anterioara a consiliului local că, citez: „...să se câștige licitația și gardul se va ridica, este un angajament al 
fostului proprietar...’’. Până la urma al cui este gardul? Fostul proprietar încearcă să-l vândă, de aceea propun 
ca acel gard sa fie relocat, ridicat și dus unde este nevoie, de exemplu la cimitirul satului Berlescu, pe la școli 
sau grădinițe unde este necesar. Gardul este foarte bun, din țeavă sănătoasă, de ce nu se demontează? De 
asemenea, revin cu parcarea de pe strada Nicolae Oncescu. Domnul viceprimar susține că accesul și 
parcarea autovehiculelor de mare tonaj este permisă numai riveranilor, chiar dacă există indicatoare cu interzis 
limita de tonaj 1,5 tone, fără adiționale cu „excepția riveranilor”! 
      -Dl.Mircea Mircescu:  Acolo este proprietate…!!! 
      -Dl.Rădel Alexe: Există totuși acel semn de limitare a tonajului, de 1,5 tone. 
      -Dl.Mircea Mircescu:  Este proprietate…. 
      -Dl.Rădel Alexe: Domnule viceprimar, nu aveți voie să intrați pe acea stradă cu camioanele... 
      -Dl.Mircea Mircescu:  Cum poți dumneata să-mi îngrădești dreptul de a intra cu mașinile? 
      -Dl.Ionel Manole: Domnule viceprimar, este limitare de tonaj care se aplică tuturor, inclusiv riveranilor. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Unde trebuie să duc mașinile, spuneți-mi, dacă nu am voie pe proprietate?! 
      -Dl.Rădel Alexe: Concesionați teren la fostul CAP. De fapt unde le-ați ținut până la 1 aprilie. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Când o lua mașina și finul dumitale de pe strada Viilor! De el de ce nu întrebi? 
      -Dl.Rădel Alexe: Dumneavoastră, nu va supărați, ați parcat mașinile și tractoarele acolo la CAP și nu ați 
plătit concesiunea! E legal ce-ați făcut? 
      -Dl.Mircea Mircescu: Nu mă supăr, dar nu am tractoare. Vă întreb și eu: când ia mașina finul 
dumneavoastră de pe strada Viilor?  
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      -Dl.Rădel Alexe: Era un tractor roșu, buldoexcavator, vidanje, remorci….am poze și filmare.. dacă îmi 
permite domnul secretar vi le pot posta pe grup. Oricum aveți probleme cu semnele de circulație, pentru că în 
fiecare vineri, la piață , parcați pe interzis chiar lângă semnul de circulație! 
      -Dl.Mircea Mircescu: Altceva decât poze mai știi să faci? 
      -Dl.Rădel Alexe: Dar altceva decât încălcarea legilor mai știți să faceți? 
      -Dl.Mircea Mircescu: Da, încalc legea, pentru tine încalc legea! 
      -Dl.Rădel Alexe: Nu pentru mine, pentru toată lumea, pentru Ianca, pentru respectul oamenilor! 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Știu că s-a făcut o investiție consistentă în apartamentul de la parterul blocului D4, 
unde s-au amenajat cabinete medicale ambulatorii, cu dotările necesare. Care mai este stadiul lor? Au devenit 
funcționale?  
      -Dl.Mircea Mircescu: Nu încă, pentru că se refuză emiterea autorizației sanitare de funcționare de către 
Direcția de Sănătate Publică Brăila! 
      Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care președintele de ședință a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30 iunie 2022, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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