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PROCES - VERBAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ștefan Marcel MITREA Alexandru STERIAN
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   PROCES - VERBAL 
 

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