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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 august 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Liviu

Dragomir, Ștefan Marcel Mitrea și Ștefan Racu. 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 funcționarii 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 26 iulie 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 27.08.2018, 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 Gicu Mitache 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.470/20.08.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.18589/20.08.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul
local, situat în orașul Ianca, str.Viilor, cvartal 27, parcela 1366/6, precum și organizarea licitației
publice pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în scopul înființării unui depozit de
materiale de construcții;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și
dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice în orașul Ianca, județul Brăila››;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de

comisiile de specialitate, cu un amendament propus de comisia economică la rectificarea bugetului
local pe anul în curs, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
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La primele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind dezlipirea unui teren din
domeniul privat administrat de consiliul local și organizarea licitației publice în scopul înființării unui
depozit de materiale de construcții, respectiv aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Modernizarea,
reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila››, nu au fost intervenții, fiind
supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al treilea proiect de hotărâre, referitor la obiectivul de investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii
publice în orașul Ianca››, au fost aprobate în unanimitate de voturi documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții și devizul general cu indicatorii tehnico-economici actualizați/revizuiți ca
urmare a includerii cheltuielilor cu stația de sonorizare, astfel valoarea totală estimată a proiectului,
inclusiv T.V.A., este de 6.334.778,73 lei, față de 6.050.833,93 lei cât a fost propus inițial.

Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului local pe anul în curs,
a fost aprobat la rându-i în unanimitate de voturi, cu precizarea că dezbaterile și aprobările au avut
loc pe articole, avându-se în vedere și amendamentul comisiei economice privind includerea sumei
de 71 mii lei primită ieri cu titlu de subvenții de la bugetul de stat pentru proiectul dedicat Centenarului
Marii Uniri, urmând ca la ședința din luna septembrie șeful serviciului de cultură să prezinte detaliat
activitățile prevăzute în proiectul care tocmai a primit finanțare.

Pentru că nici la punctul Diverse nu au fost solicitări de luări de cuvânt, preşedintele de şedinţă
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 august
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,

Gicu  MITACHE Alexandru STERIAN
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