
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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