
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 29 august 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Florea Lupu și Gicu

Mitache. 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.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunțul 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.

În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind
Codul administrativ, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 25 iulie 2019 a fost pus la dispoziţie
consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 27.08.2019 pentru a lua la cunoștință de conținutul acestuia,
fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie
afișat la sediul consiliului local și publicat pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul
administrativ, respectiv 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, domnul consilier local Daniel-Ernest CHIRU a fost
ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.416/19.08.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16877/
19.08.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt
propuneri pentru modificare sau completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este
următoarea:

1.-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul
local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate pe teren;

2.-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47/29.05.2019, privind
transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public al orașului administrat de consiliul
local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a dobândirii în proprietate a construcției edificate
pe acest teren;

3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță” al

Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››;
5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, domnul

președinte a invitat la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, domnul secretar a prezentat pe larg contextul modificării și

completării Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.03.2019, valabil și pentru cel de-al doilea proiect de hotărâre, după
cum urmează:

Dl.Secretar: „În primul rând trebuie să vă spun că este regretabil faptul că procedura de față s-a deschis ca
urmare a sesizării Instituției Prefectului de către un coleg, jurist, care a apreciat că Hotărârea Consiliului Local
nr.20/28.03.2019 este ilegală deoarece terenul trebuia atribuit prin licitație publică și nu direct noului proprietar al
construcției! După cum puteți constata însă, din adresa nr.11232/01.08.2019, Instituția Prefectului nu a avut
obiecții asupra modului de transmitere a terenului, pentru că există temeiul legal invocat în preambulul hotărârii,
ci faptul că trebuia obținut anterior avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional
de apărare.
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Într-adevăr, la art.10 alin.(1) lit.g) din O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, act normativ în vigoare la data adoptării hotărârii de transmitere a dreptului de concesiune
asupra terenului în cauză, se prevedea obligativitatea obținerii acestui aviz, însă la data promovării H.C.L. nr.20/
28.03.2019 am considerat că nu este necesar avizul în cauză pentru că inițierea concesiunii și atribuirea
contractului s-a făcut în anul 2004, deci nu era o concesiune nouă, ci se transmitea terenul noului proprietar al
construcției ridicate cu autorizație de construire, iar prima procedură a Administrației Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.) de obținere a avizului s-a aprobat prin Ordinul nr.908/2017!

Pe de altă parte, în zilele ulterioare primirii adresei nr.11232/01.08.2019, am avut o întâlnire de lucru cu
reprezentantul Structurii Teritoriale Brăila a A.N.R.S.P.S. și cu reprezentanții Instituției Prefectului pe probleme
de legalitate, inclusiv cu discuții telefonice avute cu reprezentantul în domeniu al Structurii Naționale, unde s-a
concluzionat că acest aviz trebuie totuși obținut după adoptarea hotărârii și nu anterior cum a considerat Instituția
Prefectului, deoarece:

1.-avizul se emite oricum, în orice circumstanțe, iar dacă se consideră că terenul/imobilul concesionat este
important și va încadrat în structura națională de apărare, atunci avizul va fi însoțit de anumite reguli/sarcini care
vor fi preluate prin act adițional la contractul de concesiune, obligatorii pentru ambele părți contractuale; așadar,
pe viitor va trebui să includem în procedura de concesiune și aceste prevederi;

2.-dacă avizul s-ar emite anterior, pe baza proiectului de hotărâre, există posibilitatea ca acesta să nu fie
adoptat de consiliul local, să se respingă inițierea concesiunii, iar în evidența A.N.R.S.P.S. să rămână un aviz
pentru un teren inclus în structura de apărare, care nu a mai fost concesionat!;

Acum, pentru că situația s-a repetat identic și la Hotărârea Consiliului Local nr.47/29.05.2019, dar la care nu
s-a ajuns cu controlul legalității, am informat Instituția Prefectului despre acest lucru și am convenit să intervenim
și asupra acesteia pentru a preveni inițierea procedurii și aici.

În fine, pentru închiderea procedurii sau deschiderea uneia noi, am convenit să completăm cele două hotărâri
cu prevederea obținerii avizului obligatoriu în baza Codul administrativ, care a abrogat O.U.G.nr.54/2006, dar care
a preluat aceeași prevedere. Cam acesta a fost contextul promovării celor două proiecte de hotărâri, însă
dezamăgirea rămâne că un coleg s-a îndreptat împotriva instituției în care își desfășoară activitatea, deși codul
de conduită spune altceva!”

Alte intervenții nu au mai fost, astfel că cele două proiecte de hotărâri au fost supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate.

La rectificarea bugetului local, dezbaterile și votul au avut loc pe articole, alineate și litere, la care domnul
primar și pe baza unui nou raport al serviciului financiar a mai propus completarea proiectului de hotărâre cu o
prevedere de redistribuire a unor cheltuieli în sumă de 20 mii lei din capitolul transport-străzi în capitolul cultură,
sumă care să fie alocată Asociației de prietenie Ianca-La Chapelle sur Erdre pentru finanțarea cheltuielilor de
transport, cazare și masă ale delegațiilor din Franța, Polonia și Moldova invitate la Zilele Orașului Ianca din
perioada 6-10 septembrie 2019. Hotărârea de rectificare a bugetului local, în ansamblul ei, a fost aprobată în
unanimitate de voturi, inclusiv cu acea completare/redistribuire de cheltuieli.

Asupra ultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul
local-tradiție și performanță” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind și el supus la vot și
aprobat în unanimitate.

Dl.Primar: „Pentru că am amintit de Zilele Orașului Ianca, vă adresez invitația de pe acum să participați la
deschiderea oficială care va avea loc aici, în ziua de vineri-6 septembrie. Oricum invitația oficială și programul
tuturor activităților cultural artistice și sportive dedicate evenimentului le veți primi în zilele următoare, iar eu vă
mulțumesc încă odată că ați fost de acord cu finanțarea acestor activități pentru continuarea tradiției, spre bucuria
comunității noastre.

Pentru că la punctul Diverse nu au fost solicitări pentru înscrierea la cuvânt, președintele de ședință a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 august 2019, drept pentru care
s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Daniel-Ernest CHIRU Alexandru  STERIAN


