
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 23 aprilie 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.240/14.04.2020 pentru
prelungirea cu 30 de zile a stării de urgență pe teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/
16.03.2020, potrivit cărora autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri în
continuare 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.262/15.04.2020 pentru stabilirea ordinii de zi și
convocarea Consiliului Local, transmisă în format electronic (pe mail și în aplicația https://web.
whatsapp.com) 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.

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 aplicația https://web.whatsapp.com 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 procesului verbal al şedinţei consiliului local din data 26.03.2020, alegerea doamnei
consilier local Mihaela Pădureț în funcția de președinte de ședință pentru o lună, pentru adoptarea
hotărârilor înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru interpelări, declarații, luări de cuvânt, etc.

Așadar, prin Dispoziţia primarului nr.262/15.04.2020 s-a propus următoarea ordine de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în cinci loturi a terenului intravilan în

suprafață de 1.550 mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Câmpului-T44/5-P34/2, înscris în Cartea Funciară nr.74062, precum și organizarea licitației
publice în vederea concesionării acestora pentru construirea de locuințe;

2.-Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.22/
04.03.2020 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală
și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui așezământ cultural în satul
Plopu››;

3.-Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din
anul fiscal anterior, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabilă începând cu anul
2021;

4.-Diverse.
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De precizat este faptul că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile
de specialitate pe data de 21 aprilie 2020.

Așa cum am arătat la început, s-a elaborat și s-a transmis în format electronic un model de
buletin de vot pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei consiliului local din data 26.03.2020,
pentru alegerea președintelui de ședință, aprobarea ordinii de zi, pentru votarea/adoptarea
hotărârilor înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru interpelări, declarații, luări de cuvânt, etc.

Ședința a fost deschisă de președintele de ședință, împreună cu secretarul general al orașului-
care a constituit grupul de lucru, cu următorul mesaj:

«Bună ziua! Doamnelor și Domnilor Consilieri Locali, așa cum s-a stabilit prin Dispoziţia
primarului nr.262/15.04.2020 și în comunicatele anterioare, începem ședința ordinară a
Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 23 aprilie 2020, ora 15, organizată și desfășurată în
aplicația https://web.whatsapp.com, în principal sub forma mesajelor scrise pentru a le putea
lista și păstra ulterior ca pe o minută la baza procesului verbal.

Având în vedere că în buletinul de vot scris, transmis deja, v-ați exprimat votul și observațiile
asupra procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 26.03.2020, asupra alegerii
președintelui de ședință în persoana doamnei consilier local Mihaela Pădureț, a ordinii de zi
cuprinzând Proiectele de Hotărâri nr.46-48 și punctul Diverse, vă rugăm să ne răspundeți la prima
întrebare:

1.-Vă mențineți votul și observațiile asupra procesului verbal al ședinței Consiliului Local din
data de 26.03.2020, pentru alegerea doamnei consilier local Mihaela Pădureț ca președinte de
ședință (Hotărârea nr.45), pentru aprobarea ordinii de zi, precum și pentru adoptarea Hotărârilor
nr.46-48?

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/opțiunea.

Notă: pentru confirmarea participării dumneavoastră la ședință și ca răspuns la a prima
întrebare va trebui să primim 17 mesaje, în intervalul orar 1505-1520, 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 procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 26.03.2020, alegerea doamnei
Mihaela Pădureț în funcția de președinte de ședință pentru o lună, aprobarea ordinii de zi și
adoptarea Hotărârilor înscrise pe ordinea de zi s-au aprobat în unanimitate, cu excepția Hotărârii
nr.48, unde s-au înregistrat două voturi abținere ale doamnei Mihaela Pădureț și domnului Viorel
Ciucașu.

Al doilea mesaj transmis a fost următorul:
«2.-La punctul Diverse dorește vreun consilier local să intervină?
Notă: Dacă în intervalul orar 1520-1530 nu vor fi intervenții, vom declara închise lucrările

ședinței Consiliului Local al Orașului Ianca, de astăzi 23 aprilie 2020. Dacă vor fi intervenții, atunci
ședința va fi declarată închisă după ultima intervenție, indiferent de intervalul orar»

Dat fiind faptul că în intervalul orar 1520-1530 nu au fost intervenții, președintele de ședință a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca de astăzi, 23 aprilie
2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

Mihaela PĂDUREȚ Alexandru  STERIAN
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