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Nr.16937/04.08.2022 
 
                                                                           PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 04 august 2022, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată și 
desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul autorității deliberative. La şedinţă participă 15 consilieri locali 
din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Ionel Manole și Relu-Alin Vlad. 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.  
      Dat fiind caracterul extraordinar al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 și de 
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.831/2022, privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului nr.375/ 
29.07.2022, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16375/ 
29.07.2022, 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.46 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 al art.36 alin.(2) din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu 
modificările și completările ulterioare, în baza Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.48 privind acordarea unui mandat special primarului orașului Ianca să voteze în Adunarea 
Generală a A.D.I. Dunărea Brăila aprobarea Strategiei actualizate de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apă 
și de canalizare pentru perioada 2021-2025, precum și aprobarea Actului adițional nr.25 pentru modificarea pct.4 al 
art.36 alin.(2) din Contractul de delegare a gestiunii nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.49 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs. 
      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, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier local Viorel Ciucașu a fost ales președinte de 
ședință pentru luna august 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.46 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 04 august 2022, preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri asupra 
acestora, în ordinea aprobată. 
      Asupra Proiectelor de hotărâri nr.47 și nr.48 nu fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate, primul cu 12 
voturi pentru și 3 abțineri, iar al doilea cu 13 voturi pentru și 2 abțineri. 
      La Proiectul de hotărâre nr.49, președintele de ședință  a prezentat amendamentele consilierilor locali din grupul 
PNL făcute la ședința comisiei de specialitate, anume de a aloca în totalitate suma de 143.200 lei solicitată de Liceul 
Teoretic «Constantin Angelescu» prin adresa nr.3445/05.07.2022 și nu doar 5.000 lei cum s-a propus în proiect, 
amendamente cu care nu au fost de acord consilierii locali majoritari din grupul PSD, din aceeași comisie, deoarece nu 
au prezentat și soluțiile de alocare suplimentară pentru finanțarea acelor cheltuieli.  
      Fiind acum două variante, președintele de ședință a informat pe cei prezenți că, potrivit Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local, prima dată va supune la vot varianta propusă de domnul primar și apoi pe 
cea a consilierilor locali din grupul PNL, dacă nu se adoptă prima variantă. Supusă la vot, varianta propusă de executiv 
a fost adoptată cu 9 voturi pentru și 3 voturi abținere, cu precizarea că doamna Mirela Cazacu și domnii Rădel și Viorel 
Ciucaşu nu au participat la vot pentru a nu intra într-un conflict de interese, nemaifiind supusă la vot a doua variantă. 
      Nefiind punctul Diverse pe ordinea de zi, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare 
a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 04 august 2022, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 
2 (două) exemplare. 
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