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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 20 decembrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca.
La şedinţă au participat în final 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind
motivat domnul Gicu Mitache, iar domnul consilier Daniel-Ernest Chiru a sosit în sală în ultima
parte a ședinței. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă,
precum şi domnul secretar Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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, anunțurile 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, cu precizarea că ultimele trei proiecte de hotărâri
de pe ordinea de zi sunt propuse a fi adoptate în regim de urgență, iar motivațiile se regăsesc
în referatele de aprobare. PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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 29.11. 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 18.12.2018, 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 George Priceputu 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.621/15.11.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.21672/15.11.2018, 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 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 Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord- Sucursala Brăila pentru
realizarea lucrării ‹‹Alimentare cu energie electrică a locului de consum magazin de
prezentare și desfacere››;
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2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de operare distincte și a taxelor speciale
pentru serviciul public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din
domeniul privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare
sonda 700 Oprișenești››;
4.-Proiect de hotărâre privind însușirea Inventarului și aprobarea înscrierii în domeniul
public al orașului Ianca a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă
și de canalizare, realizate prin Proiectul ‹‹Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și
apă uzată în județul Brăila›› POS I Mediu;
5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul
2018;
6.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului și a Caietului
de sarcini ale serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca;
7.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil
de comisiile de specialitate, cu amendamente cel privind rectificarea bugetului centralizat al
orașului, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La niciunul din proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi nu au fost intervenții, fiind supuse
pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la proiectul de hotărâre privind
închirierea unor terenuri Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud,
în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 Oprișenești››, domnul consilier
local George Sterpu nu a participat la vot pentru a evita conflictul de interese, ca salariat al
acestei entități economice.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a avut
următoarea intervenție:
Dl.Primar: „Eu doar vreau să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor din Primăria
Ianca pentru activitatea și rezultatele deosebite din acest an. Ca o părere personală, vă spun
că am îndeplinit cam tot ce ne-am propus în anul 2018, cu precizarea că doar lucrările din
zona blocurilor D1-D7 și B3-B5 nu au fost finalizate, în sensul că nu ne-a sosit la timp
mobilierul urban pentru spațiile de joacă. În primăvară, imediat ce timpul ne va permite, vom
finaliza și aceste obiective. În final vă doresc un an mai bun și multă sănătate dumneavoastră
și familiilor din care faceți parte. Încă odată vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit
și să sperăm că vom avea un an mai bun. La mulți ani!”
După această intervenție preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 20 decembrie 2018, drept pentru care
s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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