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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 31 august 2017, 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 primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei. 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 publicateCOMISIA
pe pagina
proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
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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.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 27 iulie 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
29.08.2017, 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 Racu a
fost ales preşedinte de şedinţă,PRIMĂRIA
pentru o lună, care
din acest moment
a preluat conducerea şedinţei.
ORAŞULUI
IANCA
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.630/16.08.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.18339/16-08-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre privind instituirea
dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a instalațiilor, asupra unui teren din
domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru
realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și branșamente consumatori din localitatea Plopu”.
De asemenea, domnul secretar propune dezbaterea scrisorii nr.9468/23.08.2017 a Inspectoratului
Școlar Județean Brăila cu privire la necesitatea reorganizării rețelei școlare pentru anul de învățământ
2017-2018, în sensul de a nu mai menține Școala Gimnazială Plopu ca unitate de învățământ cu
personalitate juridică și trecerea ei în structura Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca.
Cu aceste propuneri, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al
acestuia a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării
și, după caz, valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public;
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017;
3.-Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Clubului Sportiv
‹‹Viitorul›› Ianca, constituit ca persoană juridică fără scop patrimonial, club sportiv de drept privat deţinător
al certificatului de identitate sportivă;
4.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local, pe
anul 2017;
5.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, pe toată durata de
existență a instalațiilor, asupra unui teren din domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica
Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru realizarea lucrării „Modernizare LEA 0,4 KV și branșamente
consumatori din localitatea Plopu”;
6.-Diverse, cu punct distinct - dezbaterea scrisorii I.S.J. Brăila nr.9468/23.08.2017.
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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.
La primele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, referitoare la trecerea din domeniul public în
domeniul privat al orașului Ianca a unor bunuri aferente vechiului sistem de alimentare cu apă și de
canalizare, în vederea casării și, după caz, a valorificării sau utilizării în reparații pentru alte instalații din
patrimoniul public, respectiv rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017, nu au fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La al treilea proiect de hotărâre, privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea
Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „De ce pe Certificatul de Identitate Sportivă al Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca este
o adresă din Brăila?”
Dl.Primar: „Acolo a avut sediul mereu, de la înființare în urmă cu 8 ani și până în prezent.”
Dl.Gicu Mitache: „A doua problemă, pentru domnul secretar: la art.181 alin.(2) lit.f) din O.U.G.nr.38/
2017 se arată că se poate finanța premierea performanţelor deosebite obţinute de sportivi. Pornind de la
această prevedere, consider că nu sună tocmai bine sintagma ‹‹acordă bonusuri infime sportivilor›› care
se regăsește în cel puțin două locuri din documentația aferentă hotărârii.”
Dl.Secretar: „Vă rog să observați că acea sintagmă se regăsește în ultima parte a referatului domnului
primar, precum și în adresa Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca, nu și în proiectul de hotărâre care de fapt
va fi supus la vot. Această precizare a fost făcută pentru a asigura Consiliul Concurenței că aceste
bonusuri nu vor fi forme mascate de remunerare a activităţilor desfăşurate de către sportivi.”
Dl.Gicu Mitache: „Nu contează, face parte din documentația hotărârii și trebuie scoasă de acolo
pentru a nu lăsa portițe clubului să acorde bonusuri ca formă de salarizare. Eu înțeleg și sunt de acord să
finanțăm toate activitățile clubului, mai puțin salarizarea. Da, putem finanța premierea pentru performanțe
deosebite, cum spune legea, nu însă și bonusurile infime. De aceea vă propun să eliminăm această
prevedere din documentația proiectului de hotărâre.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate, cu
propunerea domnului Gicu Mitache.
La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind modificarea și completarea
organigramei şi a statului de funcţii, respectiv instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unui teren din
domeniul public al orașului în favoarea S.C. Electrica Muntenia Nord S.A.- S.D.E.E. Brăila, nu au mai fost
intervenții, fiind și ele supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde domnul secretar a dat citire în
totalitate scrisorii I.S.J. Brăila nr.9468/23.08.2017, după care au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Dacă tot a fost înscrisă la punctul Diverse, să rămână acolo!”
Dl.Primar: „Vreau să vă informez că între timp inspectorul școlar general a fost demis, dar nu asta
contează acum, ci faptul că noi ne-am îndeplinit obligația la care se referă în scrisoare, aceea de a
aproba la timp rețeaua școlară pentru anul de învățământ 2017-2018, care s-a făcut încă din luna ianuarie
a acestui an și la care am avut avizul conform al I.S.J. Brăila. Acum vin și ne spun că au retras avizul și că
trebuie să modificăm rețeaua școlară! Ce însemnă asta: uite avizul, nu-i avizul, păi ce ne jucăm cu soarta
copiilor și a cadrelor didactice?. De 5 ani funcționează această școală cu mai puțin de 300 de elevi și în
toți acești ani am avut mereu avizul conform al Inspectoratului, iar acum, dintr-o dată, nu mai e posibil! Ba
o să fie posibil: va avea în continuare finanțare, nu se va mai organiza concurs și se va numi un director
interimar pentru anul școlar 2017-2018, după care vom mai vedea ce se va întâmpla la celălalt an școlar.”
După aceste intervenții, Consiliul Local a concluzionat în unanimitate că nu se mai revine la hotărârea
din luna ianuarie, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 august 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 RACU

Alexandru STERIAN
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