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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 aprilie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept

domnul secretar Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind motivat
domnul primar Fănel George Chiriţă, care participă la Adunarea Generală a A.O.R. Ca invitaţi participă
şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

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

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 29 martie 2018 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în
termenul de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din
data de 24.04.2018, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

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

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.284/16.04.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.14018/16-04-2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care domnul primar a înștiințat din timp că retrage proiectele de hotărâri privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila››, respectiv pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea și
exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot
şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca,
str.Sărățeni nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.76290, precum și darea în folosință gratuită a
apartamentelor rezultate în urma dezlipirii Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi ale județului Brăila;

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

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

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

stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2018-2019;
6.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile

de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre, privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viorel CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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