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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 11 august 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului
Ianca, organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. La
şedinţă participă 13 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat (concedii de
odihnă) domnii Viorel Ciucaşu, Ștefan-Marcel Mitrea și Radian Stănculescu, sau evenimente
familiale deosebite (părinte decedat) în cazul doamnei Iuliana-Doinița Bicoiu. De asemenea,
participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul secretar general
Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
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 https://web.whatsapp.com), pe suport de hârtie la
ședințele pe comisii și publicate pe site-ul propriu la secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra
cărora 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, procesul verbal al şedinţei consiliului local
din data de 29.07.2021 a fost transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com,
prin poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii din data de 10.08.2021 pentru a lua
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-la secțiunea dedicată special acestui document.
În continuare, domnul secretar prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.295/04.08.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de
primire prin Convocatorul nr.16658/04.08.2021, precum și sub confirmare de primire în aplicația
https://web.whatsapp.com și prin e-mail, 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:
►Proiect de hotărâre nr.52 privind alegerea președintelui de ședință;
►Proiect de hotărâre nr.53 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local
cu Clubul Sportiv Viitorul Ianca, în vederea promovării și dezvoltării sportului de performanță la
nivel local;
►Diverse.
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, domnul consilier local Mircea
Mircescu a fost ales președinte de ședință pentru luna august, scop în care s-a adoptat Hotărârea
nr.52 în unanimitate de voturi, iar din acest moment a preluat conducerea ședinței de astăzi.
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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 10 august 2021,
preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri asupra Proiectului de hotărâre nr.53 privind
aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Clubul Sportiv Viitorul Ianca.
Nefiind intervenții, s-a trecut la procedura desemnării prin vot secret a reprezentanților
consiliului local în organele de conducere ale clubului sportiv, anume doi consilieri locali pentru
Adunarea Generală și un consilier local pentru Consiliul Director.
În acest scop, pentru înscrierea pe buletinele de vot, domnul Florea Lupu i-a propus pe
domnii Ionel Moșescu și George Priceputu să facă parte din Adunarea Generală și pe domnul
Ștefan-Marcel Mitrea să facă parte din Consiliul Director.
Nemaifiind alte propuneri, s-a trecut în continuare la exercitarea votului secret, perioadă în
care s-a constituit o comisie de numărare a voturilor, formată din 3 membri, în componența:
-Liviu Dragomir-președinte;
-Ionel Manole și Dănuț Pisică-membri.
După exercitarea votului secret, comisia de numărare a voturilor a constatat următoarele
rezultate:
Pentru Adunarea Generală:
-domnul Ionel Moșescu, a obținut 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă;
-domnul George Priceputu, a obținut 10 voturi pentru și 2 voturi împotrivă;
Pentru Consiliul Director, domnul Ștefan Marcel Mitrea, a obținut 10 voturi pentru și 2 voturi
împotrivă, astfel că cei trei consilieri locali vor reprezenta interesele Consiliului Local al Orașului
Ianca în organele de conducere ale Clubului Sportiv Viitorul Ianca.
După procedura de desemnare prezentată anterior, proiectul de hotărâre a fost supus la vot
și în ansamblu, fiind adoptat cu 12 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Rădel Alexe.
S-a ajuns acum la punctul Diverse, însă nici aici nu au fost intervenții, astfel că președintele
de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 11 august 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două)
exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mircea MIRCESCU
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Alexandru STERIAN

Pagina 2 din 2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26 august 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului
Ianca, organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. La
şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de
drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul secretar general Alexandru
Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al 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 https://web. whatsapp.com), pe suport de hârtie
la ședințele pe comisii 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 acestui proiect de hotărâre.
În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului
local din data de 11.08.2021 a fost transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.
whatsapp.com, prin poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii din data de
24.08.2021 pentru a lua 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-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
11.08.2021 domnul consilier local Mircea Mircescu a fost ales președinte de ședință pentru
luna august, astfel că a preluat conducerea și a ședinței de astăzi.
Pentru început, președintele de ședință prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.346/17.08.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.17060/17.08.2021, precum și sub confirmare de
primire în aplicația https://web.whatsapp.com și prin e-mail, 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.54 privind modificarea și completarea organigramei cu numărul
de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și serviciilor
publice din subordine înființate de consiliul local;
2.-Diverse.
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Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil și fără obiecții de către
comisia de specialitate nr.3 în ședința acesteia din data de 24 august 2021, preşedintele de
şedinţă a invitat la dezbateri.
Dl.Primar: „Doresc să modific propunerea din proiectul de hotărâre, în sensul ca una din
cele două funcții de consilier superior din cadrul compartimentului de impozite și taxe locale
să fie de consilier debutant.”
Nemaifiind alte intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu noua propunere a
domnului primar și aprobat în unanimitate.
S-a trecut astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Rădel Alexe: „În urmă cu ceva timp, grupul nostru de consilieri a solicitat transmiterea
în direct a ședințelor consiliului local și am dori să știm ce demersuri s-au întreprins în acest
sens. De asemenea doresc să ni se prezinte inventarul tuturor autovehiculelor și utilajelor
primăriei, precum și organigrama cu salariile tuturor angajaților din instituție.”
Dl.Primar: „Din câte îmi aduc aminte, la acea ședință s-a stabilit ca liderii grupurilor de
consilieri să se întâlnească în ședință de lucru și să modifice regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local. Nu este competența mea să aprob sau să modific regulamentul
dumneavoastră, iar în ceea ce privește inventarul acelor mașini și utilaje, vă amintesc că de
curând ați aprobat inventarul bunurilor din domeniul public și privat al orașului și erau acolo
și acele mijloace fixe la care vă referiți. Despre salarii, îl rog pe domnul secretar să dea relațiile
necesare.”
Dl.Secretar: „Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului bugetar
prevede obligația ca toate instituțiile publice să publice pe pagina proprie de internet o listă a
tuturor funcţiilor cu salariile de bază, sporurile, modul de calcul, salariile nete, etc. Eu știu că
s-a făcut și se face periodic acest lucru de către responsabilul cu resurse umane, chiar eu
am verificat și am constatat că erau publicate. De altfel, ultima informație ar trebui să fie din
31.12.2019, pentru că de atunci nu s-au mai modificat salariile în România!”
Dl.Viceprimar: „Ca să revenim la transmisia în direct a ședințelor consiliului local, vreau
să-i spun domnului Alexe că și dumnealui are obligații aici nu numai să ceară să se facă. Noi
așa am stabilit atunci, să ne întâlnim și să lucrăm pe regulament, de ce nu a venit cu inițiativa
până în prezent?”
Dl.Ionel Manole: „Nu știu dacă e nevoie să modificăm regulamentul pentru transmiterea
ședințelor în direct, pentru că legea administrației publice locale spune că ședințele sunt
publice și că nu trebuie să îngrădim accesul publicului la aceste ședințe. De asemenea, eu
cred că putem ține aceste ședințe și în căminele culturale de la sate, aproape de cetățeni. Nu
este obligatoriu ca aceste ședințe să le ținem numai la casa de cultură!”
Între timp, domnul Trufașu Marius-referent casa de cultură și administratorul site-ului
primăriei, prezent la ședință, confirmă celor prezenți că la secțiunea «Informații publice» este
publicată lista tuturor funcţiilor cu salariile aferente.
După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26 august 2021, drept pentru care s-a
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mircea MIRCESCU
Proces verbal/26.08.2021

SECRETAR GENERAL,
Alexandru STERIAN
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