
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                           PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 19 aprilie 2022, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată și 
desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul instituției. La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 
existenţi în funcţie, lipsind domnul Dragomir Liviu. De asemenea, lipsește motivat și domnul primar Fănel George Chiriţă, 
fiind însă prezent domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.  
      Dat fiind caracterul extraordinar al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută la art.7 din Legea nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului nr.203/ 
14.04.2022, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.13299/ 
14.04.2022, sub confirmare de primire în aplicația 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.25 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.26 privind rectificarea bugetului local în vederea alocării fondurilor necesare întocmirii 
studiilor de fezabilitate pentru obiective de investiții, având ca scop înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale în 
satele Oprișenești și Perișoru; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții 
«Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Oprișenești, orașul Ianca, județul  Brăila»; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții 
«Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Perișoru, orașul Ianca, județul Brăila»; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții 
«Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ianca»;  
      În continuare, potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale 
art.1-alin.(2) din H.C.L. nr.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
oraşului Ianca, doamna consilier local Iuliana-Doinița Bicoiu a fost aleasă președinte de ședință pentru luna aprilie 2022, 
scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.25 în unanimitate de voturi.  
      Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de 
specialitate în ședințele acestora din data de 19 aprilie 2022, preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri asupra 
acestora, în ordinea aprobată. 
      Asupra Proiectelor de hotărâri nr.26, nr.27 și nr.28, nu fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în 
unanimitate. 
      La Proiectul de hotărâre nr.29 au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      Dl.Ionel Manole:- Aș dori să știu dacă s-a realizat vreun studiu prin care să se constate câte vehicule electrice sunt 
în Ianca, precum și în ce bază s-au stabilit numărul și amplasamentele stațiilor de reîncărcare, pentru că mi se par destul 
de multe, iar unele sunt foarte apropiate între ele? 
      Dl.Viceprimar:- Echipa de proiecte din cadrul instituției noastre și cu domnul primar au lucrat la acest proiect, ca de 
altfel și la cele cu noile rețele de gaze, stabilind de comun acord amplasamentele acestora. 
      Dl.Ionel Manole:- Cred că nu m-ați înțeles! Eu nu am întrebat cine a lucrat la proiecte, pentru că știam că s-a lucrat 
în primărie, ci dacă s-a făcut vreun studiu cu privire la numărul de vehicule existente în oraș? 
      Dl.Viceprimar:- Nu știu de ce vă deranjează numărul mare de stații de reîncărcare, când toată lumea vorbește de 
România verde! 
      Dl.Florea Lupu:- Domnule consilier, aceste stații nu sunt numai pentru vehiculele din Ianca, ci și pentru cele aflate 
în tranzit. Cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine, ce-i rău în asta?  
      Acestea au fost intervențiile reținute asupra Proiectul de hotărâre nr.29, fiind apoi supus la vot și aprobat în 
unanimitate, după care președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
oraşului Ianca de astăzi, 19 aprilie 2022, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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Nr.13750/28.04.2022 
 

                                                                   PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 28 aprilie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată 
și desfășurată la sediul autorității deliberative cu prezența fizică a consilierilor locali. La şedinţă participă 16 
consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Relu-Alin Vlad. De asemenea, participă 
de drept domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, 
lipsind domnul primar Fănel George Chiriţă, aflat 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 WhatsApp), 
pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 26.04.2022 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, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din 31.03.2022 și 
19.04.2022 au fost transmise consilierilor locali prin aplicația WhatsApp, prin poșta electronică, precum și la 
ședințele pe comisii din data de 26.04.2022 pentru a lua cunoștință de conținutul acestuia, fiind acum supuse 
pe rând la vot și aprobate în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie 
afișate la sediul consiliului local și publicate pe pagina proprie de internet, la secțiunea dedicată special acestui 
document. 
      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, la ședința din data de 19.04.2022 doamna consilier local Iuliana-Doinița Bicoiu a fost 
aleasă președinte de ședință pentru luna aprilie 2022, astfel că a preluat și conducerea ședinței de astăzi.  
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului 
nr.206/18.04.2022, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.13434/ 
18.04.2022, precum și sub confirmare de primire în aplicația WhatsApp și prin poșta electronică, fiind publicată 
pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de completare 
sau modificare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.30 privind Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata medie a inflației din anul 
fiscal anterior, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, aplicabile începând cu anul 2023; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.31 privind Atribuirea denumirii «Prof.Eugeniu Baltă» Școlii primare din satul 
Perișoru, aflată în structura Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» din orașul Ianca; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.32 privind Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/17.12.2020; 
      4.-Diverse. 
      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 26 aprilie 2022, preşedintele de şedinţă a invitat la 
dezbateri asupra acestora. 
      La Proiectul de hotărâre nr.30 au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Viorel Ciucașu: O întrebare pentru domnul secretar: dacă acest proiect de hotărâre nu va întruni 
numărul de voturi necesar adoptării, ce se va întâmpla? 
      -Dl.Secretar: Potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă hotărârea consiliului local nu este adoptată cu cel 
puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor se aplică de către 
compartimentul de specialitate nivelurile maxime ale oricăror impozite și taxe locale prevăzute de Codul fiscal, 
indexate cu inflația din anul anterior. Vă reamintesc că pentru adoptarea acestei hotărâri sunt necesare 9 
voturi pentru, adică jumătate plus unu din numărul consilierilor locali existenți în funcție. 
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      -Dl.Ionel Manole: Vor fi indexate cu rata inflației și acele taxe speciale care se practică în acest moment 
pe plan local? Mă refer în special la taxa pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului fiscal, care acum 
este de 35 lei și va deveni 37 lei după indexare, iar dacă îl solicit peste 3 zile este gratuit! Cât muncește în 
plus acel funcționar dacă îmi emite certificatul fiscal în aceeași zi, față de cel emis după 3 zile?  
      -Dl.Viceprimar: Domnule consilier, așa prevede legea. Dumneavoastră dacă știți că veți avea nevoie de 
un certificat fiscal, de ce nu-l solicitați cu 3 zile mai înainte ca să nu mai plătiți taxa specială? 
      -Dl.Florea Lupu: Așa este în toate instituțiile, se practică această taxă pentru eliberarea unui document în 
regim de urgență, că așa e legea. 
      Dl.Ionel Manole: Bun, vă înțeleg, dar putem totuși modifica hotărârea din anul 2018 prin care s-a aprobat 
această taxă, pentru că este anormal ca o coală de hârtie A4 să coste 37 lei? 
      -Dl.Viceprimar: Domnule consilier, nu înțelegeți că așa prevede legea?! 
      -Dl.Secretar: Dați-mi voie să fac o precizare: nu prin lege s-a stabilit această taxă, ci prin hotărârea 
consiliului local. 
      -Dl.Ionel Manole: Știam, m-am documentat, de aceea am pus în discuție această taxă.  
      Acestea au fost intervențiile, după care s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 10 voturi 
pentru ale grupului de consilieri locali PSD și 6 voturi abținere ale grupului de consilieri locali PNL și al 
consilierului independent.  
      La Proiectul de hotărâre nr.31 a fost înregistrată o singură intervenție, astfel: 
      -Dl.Viorel Ciucașu: În primul rând aș dori să mulțumesc domnului director Dragomir Ștefănuț pentru 
această inițiativă. Știm bine câte generații a format domnul profesor Eugeniu Baltă, pe toți ne-a ajutat într-un 
fel sau altul, ne-a marcat cu personalitatea dumnealui și de aceea, înainte de a trece la vot, vă rog să ținem 
un moment de reculegere în memoria dânsului? 
      După acest moment de reculegere s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat în unanimitate. 
      La Proiectul de hotărâre nr.32, domnul consilier local George Priceputu a propus o altă formă pentru 
alineatul (1^2) de la art.I, punctul 2, după cum urmează: 
      „....Înregistrarea audio-video a ședințelor consiliului local o poate face doar persoana abilitată, 
iar materialul audio-video va fi postat pe pagina de internet a instituției în aproximativ 90 de 
minute de la încheierea ședinței, unde va rămâne postat până la următoarea ședință...” 
      Mai întâi s-a supus la vot varianta acestui alineat propusă de inițiator, dar care nu a fost adoptată deoarece 
s-au înregistrat 16 voturi abținere, inclusiv al inițiatorului, după care s-a supus la vot varianta acestui alineat 
propusă de domnul George Priceputu, fiind aprobată în unanimitate, ca de altfel și hotărârea în ansamblu. 
      S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Am citit în presă un articol al Curții de Conturi în care s-au dat multe exemple pozitive 
cu privire la gradul de colectare al creanțelor bugetare locale, iar orașul Ianca nu figura printre exemplele 
pozitive. Noi unde ne situăm, care e gradul  de colectare la marile restanțe la bugetul local? Pentru că domnul 
primar nu este prezent, doresc să ni se prezinte la ședința următoare gradul de colectare a creanțelor bugetare 
locale și registrul datornicilor la bugetul local, actualizat. 
      -Dl.Radian Stănculescu: De ce, ori vreți să le plătiți?  
      -Dl.Ionel Manole: Nu, dar vă spun că cineva dintre noi prezent aici a susținut că una din acele societăți 
evidențiate în registrul datornicilor a plătit către bugetul local o sumă foarte mare, dar, spre surprinderea mea, 
când m-am uitat în acel registru și am văzut ce sumă avea de plată la general, am constatat că acea societate 
nu își plătise nici datoria ei. O altă problemă, pe care o aduc din nou în atenția domnului primar, este cea a 
rigolei drumului de la cimitirul din satul Plopu, care împiedică accesul la terenurile agricole limitrofe. Am mai 
ridicat această problemă într-o ședință anterioară, iar atunci domnul primar a promis că va rezolva problema 
și că nu vor apărea litigii în privința accesului către proprietăți. Nu s-a rezolvat nici până în prezent și deja au 
apărut conflictele între cetățeni pentru trecerea de pe un teren pe altul, pe care le anticipam atunci, iar acum 
așteptăm un răspuns de la domnul primar, sau să rezolve problema. 
      -Dl.Rădel Alexe: Am și eu o problemă de ridicat: unii cetățeni ai orașului Ianca m-au sesizat că pe 
str.Nicolae Oncescu, în spatele bisericii, se parchează camioane de mare tonaj, cu toate că există indicatoare 
rutiere cu tonaj maxim admis  de 1,5 tone, cu oprirea interzisă. Aș vrea să întreb dacă s-au luat măsuri? Dacă 
există o notă de constatare, dacă s-a adus la cunoștința proprietarului, într-un cuvânt, ce măsuri s-au luat? 
      -Dl.Viceprimar: Este parcarea interzisă cu excepția riveranilor. Da, este terenul proprietate, se poate parca 
în față. 
      -Dl.Rădel Alexe: Unde este proprietatea? 
      -Dl.Viceprimar: Acolo este proprietatea familiei mele, domnul Alexe. 
      -Dl.Rădel Alexe: Unde, pe drum? 
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      -Dl.Viceprimar: Da, acolo în fața șoselei. 
      -Dl.Rădel Alexe: Păi atunci și în parc este tot proprietatea dumneavoastră, dacă ați făcut parcare? 
      -Dl.Viceprimar: Da, și acolo este proprietatea noastră 
      -Dl.Rădel Alexe: Și drumul acela din parc, tot proprietate este? 
      -Dl.Viceprimar: E drum de veto, unde intru în parc, dar este de aprovizionare. 
      -Dl.Secretar: De servitute. 
      -Dl.Viceprimar: Da, de servitute, mă scuzați. 
      -Dl.Rădel Alexe: Da, de servitute? Și trebuia sa fie delimitat de parc? 
      -Dl.Viceprimar: Nu l-am delimitat eu. 
      -Dl.Rădel Alexe: Păi și drumul acela pe unde circulă autovehicule de intervenție de la situații de urgență, 
de ce nu-l delimitați ? Acolo se joaca copii în parc, pot trece mașinile de intervenții cu viteză, pot sa accidenteze 
vreun copil. Deci aici nu se delimitează, dar la dumneavoastră se delimitează, există vreun pericol? 
      -Dl.Viceprimar: Și acum poate vreți să întrebați cine a fost primar în anul în care s-a delimitat? 
      -Dl.Rădel Alexe: Eu întreb pe cine este primar acum, căci sunt aproape 20 de ani de atunci. 
      -Dl.Viceprimar: De 22 de ani sunt demnitar, ca să nu vă mai faceți griji! Da, ce nu știți? Frecventați pe 
acolo, pe la mine, ori ați uitat? 
      -Dl.Rădel Alexe: Da, eram mai tânăr... 
      -Dl.Viceprimar: S-au veneați și nu plecați cum trebuie, de ați uitat. 
      -Dl.Rădel Alexe: Dar parcă prea mult spațiu s-a luat de acolo din parc, este mai mult parcare decât parc 
acum, în fine. Alta problemă ar fi cu acele terenuri care s-au scos la licitație pentru concesionare: acolo este 
un teren îngrădit de peste trei ani de zile, unde se află și niște utilaje, tractoare, mașini și aș vrea să știu cine 
plătește acea concesiune? De ce este terenul ocupat abuziv și de ce nu s-a eliberat terenul? Ați spus că este 
liber de sarcini, însă mulți cetățeni care vor să se înscrie la licitație se feresc de acel teren pentru că este 
îngrădit. Ce înseamnă „liber de sarcini”? Aș dori să întreb și cine poate să-mi răspundă? Păi mergem acum 
după ședință să vă arat, sau vă postez poze pe facebook să vă uitați diseară cum arată acolo? 
      -Dl.Viceprimar: Duceți-vă, va rog frumos, să vedeți dacă mai e vreun utilaj acolo, chiar vă rog. 
      -Dl.Rădel Alexe: Și gardul? 
      -Dl.Viceprimar: Gardul este, iar în momentul în care ia altcineva terenul, gardul dispare. 
      -Dl.Rădel Alexe: Și cine plătește până atunci? Mie pentru două roabe de balastru m-a avertizat Poliția 
Locală că mă amendează, dar acolo ditamai terenul ocupat de utilaje, tractoare și mașini este ocupat ilegal și 
nu plătește nimeni! De ce nu s-au luat măsuri, sau ce trebuie făcut legal: să ne trecem toți în PSD să nu mai 
fim amendați? 
      -Dl.Viceprimar: Nu, gardul v-a fi ridicat de acolo. Să se câștige licitația și gardul se va ridica, este un 
angajament al fostului proprietar. 
      -Dl.Rădel Alexe: Aș vrea să ne aduceți și nouă contractul de concesiune al celui care are terenul acum, 
sau dacă are cineva acolo concesionat terenul acela? Eu știu că e liber. 
      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, 28 aprilie 2022, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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