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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 23 decembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca,
organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul primăriei. 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,
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 din data de 21.12.2021 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 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 25.11.2021 a fost
transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică, precum și la
ședințele pe comisii din data de 21.12.2021 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.1alin.(2) din Hotărârea nr.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al oraşului Ianca, domnul consilier local George Priceputu a fost ales președinte de ședință pentru luna
decembrie 2021, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.66 în unanimitate de voturi, iar din acest moment a
preluat conducerea ședinței de astăzi. .
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.537/13.12.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.20626/13.12.2021, sub confirmare de primire în aplicația https://web.whatsapp.com și prin e-mail, fiind
publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri
pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este
următoarea:
1.-Proiect de hotărâre nr.67 privind validarea modificărilor aduse bugetului local pe anul în curs prin
Dispozițiile primarului nr.534/06.12.2021 și nr.536/10.12.2021, precum și repartizarea pe capitolele de
venituri și cheltuieli a sumei de 1.000.000 lei alocată orașului Ianca prin H.G.nr.1264/20.12.2021;
2.-Proiect de hotărâre nr.68 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local,
situat în intravilanul satului Gara Ianca, domnului Neacșu Nicolae Ovidiu-proprietarul construcțiilor edificate
pe acest teren;
3.-Proiect de hotărâre nr.69 privind prelungirea termenului de concesiune a unui teren din domeniul public
administrat de consiliul local, Societății Comerciale Cipri Com S.R.L. Ianca-proprietara construcției edificate
pe acest teren;
4.-Diverse.
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 21 decembrie 2021, preşedintele de şedinţă
a invitat la dezbateri asupra Proiectului de hotărâre nr.67, pe articole.
La art.1 și art.2 nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La art.3, care a fost inclus prin amendamentul comisiei de specialitate ca urmare a alocării sumei de
1.000 mii lei prin H.G.nr.1264/20.12.2021, au fost următoarele intervenții:
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Dna.Iuliana-Doinița Bicoiu: „Raportul compartimentului de specialitate este din 21.12.2021, iar adresa
Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, prin care s-a locat suma de 1.000.000 lei este din
22.12.2021: este o eroare?”
Dl.Secretar: „Nu, nu este nicio eroare, v-am spus și la ședința comisiei economice că raportul
compartimentului de specialitate a fost întocmit ca urmare a H.G.nr.1264/20.12.2021, iar prin acea adresă
nu s-a făcut decât să se confirme alocarea sumei de 1.000.000 lei. Deci, vă asigur cu toată responsabilitatea
că nu este nimic ilegal în procedura de includere a art.3 în proiectul de hotărâre prin acel amendament.”
Dl.Ionel Manole: „În raportul compartimentului de specialitate se arată că se propune suma de 400 mii
lei în capitolul străzi, iar la art.3 lit.c) din proiectul de hotărâre s-a prevăzut suma de 200 mii lei: este o
greșeală sau s-a renunțat la jumătate din sumă?”
Dl.Secretar: „Da, aveți dreptate, este o eroare de redactare: corect este suma de 400 mii lei.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și art.3, fiind aprobat în unanimitate de voturi, cu rectificarea de
la art.3 lit.c) sesizată de domnul Ionel Manole, după care s-a supus la vot și hotărârea în ansamblu, fiind de
asemenea adoptată în unanimitate de voturi.
La Proiectele de hotărâri nr.68 și nr.69 nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde s-au înregistrat următoarele intervenții:
Dl.Ionel Manole: „În primul rând trebuie să aducem mulțumiri pentru finalizarea lucrărilor la drumul către
cimitirul din satul Plopu. Nu, nu sunt ironic, chiar s-a făcut o lucrare de calitate, însă vreau să sesizez totuși
două aspecte: 1.-rigola de pe partea cu viile împiedică accesul proprietarilor pentru exploatarea acestora și
trebuie făcut ceva până în primăvară; 2.-cimitirul vechi are patru porți/alei, dar accesul este amenajat doar
pentru două porți!”
Dl.Primar: „Da, așa este, am constatat și noi aceste neajunsuri, dar până în primăvară nu mai putem
interveni. Sunt sigur că vom găsi soluții pentru a nu împiedica accesul proprietarilor către acele terenuri, cum
și la celelalte două porți vom amenaja accesul.”
Dl.Secretar: „Cu permisiunea domnului președinte, vă supun și eu atenției următoarea problemă: în luna
decembrie a anului trecut ați delegat pe doamna Iuliana-Doinița Bicoiu și pe domnul Florea Lupu să facă
parte din comisia de evaluare a activității mele pe anul 2020. Pentru anul 2021, doriți să rămână aceeași
reprezentanți?”
La solicitarea/propunerea domnului președinte de ședință și cu votul unanim al celor prezenți au rămas
aceeași reprezentanți în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general din anul 2021.
Dl.Primar: „Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru activitatea
desfășurată în acest an, pentru contribuția dumneavoastră la dezvoltarea economico-socială a orașului și să
vă urez multă sănătate, putere de muncă, un an 2022 mai bun ca acesta și să aveți sărbători fericite alături
de cei dragi. La mulți ani!”
După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 23 decembrie 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal
în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL,

George PRICEPUTU

Alexandru STERIAN
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