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Nr.21729/22.12.2022 
 
                                                             PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 22 decembrie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, 
organizată și desfășurată la sediul autorității deliberative, cu prezența fizică a consilierilor locali. La 
şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept 
domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, 
lipsind însă motivat domnul primar Fănel George Chiriță, fiind în concediu medical. 
      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 www. whatsapp), precum și pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 
20.12.2022, fiind publicate și în Monitorul Oficial Local, la care 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 24.11.2022 a 
fost transmis consilierilor locali prin aplicația www.whatsapp, prin poșta electronică, precum și în 
format letric la ședințele pe comisii din data de 20.12.2022 pentru a lua cunoștință de conținutul 
acestuia, la care nu s-au înregistrat obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      În continuare, domnul secretar prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului 
nr.574/12.12.2022, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin 
Convocatorul nr.21350/12.12.2022, precum și sub confirmare de primire în aplicația www.whatsapp 
și prin poșta electronică, publicată pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, 
la care domnul primar mai propune completarea cu Proiectul de hotărâre nr.76 privind rectificarea 
bugetului local, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.73 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.74 privind avizarea documentației necesare atribuirii contractului de 
delegare a gestiunii activității de eliminare a deşeurilor, prin depozitare la Depozitul ecologic 
D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a județului Brăila, precum și acordarea 
mandatelor speciale pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. «Eco Dunărea» Brăila aprobarea 
documentației de atribuire a contractului; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.75 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.94/2020, 
privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general  al U.A.T. Oraș Ianca; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.76 privind rectificarea bugetului local pe anul în curs; 
      5.-Diverse. 
      În continuare, potrivit prevederilor art.123 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, domnul consilier local Ionel Manole este ales 
președinte de ședință pentru luna decembrie 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.73 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 20 decembrie 2022, preşedintele de şedinţă 
a invitat la dezbateri asupra acestora, în ordinea aprobată. 
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      Asupra Proiectelor de hotărâri nr.74 și 75 nu fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate 
în unanimitate, cu 17 voturi pentru. 
      La Proiectul de hotărâre nr.76 privind rectificarea bugetului local, dezbaterile și deliberările au 
avut loc pe articole/alineate/litere. Astfel, la art.1-lit.a) nu au fost intervenții, fiind supusă la vot și 
aprobată în unanimitate. 
      La art.1-lit.b) s-au înregistrat următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Chiar dacă domnul primar nu este prezent, aș dori totuși o explicație de la 
serviciul financiar, pentru că în luna octombrie am luat de la capitolul-străzi suma de 120 mii lei și am 
alocat-o la alte capitole de cheltuieli. Atunci l-am interpelat pe domnul primar, care ne-a spus că sunt 
economii la acest capitol și că nu sunt afectate investițiile, iar acum alocăm înapoi 37 mii lei! Care e 
logica? 
      -Dl.Stănel George Roșca-consilier serviciul financiar: Nici această sumă nu va fi cheltuită, dar am 
repartizat-o la acest capitol pentru că în acest scop a fost alocată. Oricum suma trebuia prevăzută la 
un capitol de cheltuieli, dar ea va ajunge la final în fondul de dezvoltare pentru că nu mai poate fi 
cheltuită în acest an. 
      La art.1-lit.c) nu au fost intervenții, fiind supusă la vot și aprobată cu 16 voturi pentru și 1 vot 
abținere al domnului Rădel Alexe. 
      La art.1-lit.d) și d^1) nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate. 
      La art.1-lit.d^2) au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Cu ceva timp în urmă s-a retras de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care 
privea investiția de la casa de cultură, iar acum constatăm că se alocă 250 mii lei pentru acest 
obiectiv: care e justificarea?  
      -Dl.Secretar: Știu la ce vă referiți și, pentru că nu este prezent domnul primar, o să încerc eu să 
vă răspund parțial pentru ca nu am totuși toate detaliile. Da, așa este, în luna iulie s-a retras de pe 
ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții «Execuție lucrări pentru modernizare Casa de cultură, parc, parcări și străzi din proximitatea 
Casei de cultură din orașul Ianca», indicatori actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie 
publică pentru atribuirea contractului de lucrări. Știți bine că indicatorii tehnico-economici ai unui 
obiectiv de investiții se aprobă în mai multe faze, inclusiv după adjudecarea licitației publice. Ca 
motivare, domnul primar v-a informat în scris la acea dată că prin Legea nr.243/2022, intrată în 
vigoare pe data de 24 iulie 2022, a fost aprobată O.U.G.nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, act normativ 
așteptat de către beneficiarii contractelor de lucrări care se aflau în situația de a renunța pentru că nu 
se mai putea încadra în costuri din cauza creșterii galopante a prețurilor la materiale. Atunci s-a 
considerat că și valorile din contractele atribuite pentru lucrările la Casa de cultură și Parcul orășenesc 
vor face obiectul actualizării, însă, din câte cunosc, se pare că nu se mai pune această problemă. 
Poate că domnul primar vă va explica situația acestor contracte, dar ceea ce se propune acum nu 
are nicio legătură cu acea retragere de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, pentru că alocarea 
sumei de 250 mii lei este pentru cofinanțarea proiectului pe care ne-am asumat-o . 
      După aceste intervenții, s-a supus la vot lit.d^2) și a fost aprobată cu 10 voturi pentru și 7 voturi 
abținere ale consilierilor din grupul P.N.L. și consilierului independent, iar în ansamblu hotărârea a 
fost aprobată în unanimitate de voturi. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct al ordinii de zi, Diverse, unde au fost înregistrate următoarele 
intervenții: 
      -Dl.Emilian Grozea: Îi mulțumesc doamnei Dogărescu pentru că a dat curs solicitării de a fi 
prezentă la această ședință și o rog să ne prezinte situația terenurilor/loturilor cu destinația de garaje 
auto din oraș, situație pe care am cerut-o în ședința din luna septembrie și pe care nu am primit-o 
până acum! 
      -Dna.Mioara Dogărescu, consilier serviciul urbanism: Din cele 61 loturi de la blocurile F1-F2 s-au 
închiriat 29, iar din cele 61 loturi de la Liceul „Nicolae Oncescu” s-au închiriat 17. 
      -Dl.Emilian Grozea: Câte cereri mai sunt depuse și câte ar trebui să fie înregistrate pentru a 
organiza o nouă licitație? 
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      -Dna.Mioara Dogărescu: Până azi mai sunt depuse 13 cereri, dar nu se pune problema de a 
exista un anumit număr de cereri pentru a se putea organiza o licitație, ci de timp. Știți bine că am 
rămas singură în acest serviciu de foarte mulți ani și efectiv nu mai pot face față la atâtea probleme 
care sunt în sarcina mea! Mi-ar lua foarte mult timp să vă spun acum câte activități și sarcini zilnice 
îmi sunt repartizate, de aceea vă rog insistent ca de fiecare dată când aveți nevoie de orice informație 
pentru îndeplinirea mandatului să mă contactați în orice mod și vă stau la dispoziție. Efectiv nu mă 
simt confortabil să vin aici în fața dumneavoastră, să fiu filmată și înregistrată, nici nu știu dacă este 
legal fără să fiu de acord, pentru că starea mea emoțională nu-mi permite să fiu eu însumi, am foarte 
mari emoții în astfel de situații, am și o vârstă, deja cred că am tensiunea peste 17, iar despre puls 
nici nu mai vorbesc! Ușa biroului meu este deschisă tot timpul, sunt prezentă de la 7-715 până la 1630 

în instituție și puteți obține orice informație doriți de la acest serviciu, nu am nimic de ascuns. Iată și 
informația pentru care m-ați invitat aici printr-un sms o puteați obține în câteva secunde încă de atunci, 
dacă mă sunați sau veneați în biroul meu. Nici nu am știut că ați solicitat situația garajelor, pentru că 
nu am timp efectiv să citesc procesele verbale ale ședințelor consiliului local. 
      -Dl.Emilian Grozea: Doamnă, nu trebuie să vă supărați, dar de curând am stabilit în regulamentul 
de organizare și funcționare a consiliului local posibilitatea și modalitatea prin care șefii de servicii pot 
fi invitați aici pentru anumite informații. Să înțeleg că nu ați fost informată din septembrie și până 
acum că am cerut informații despre situația garajelor? 
      -Dna.Mioara Dogărescu: Nu! V-am spus, nu am citit procesul verbal de la ședința din septembrie 
și în general nu am timp să le citesc. 
      -Dl.Emilian Grozea: Eu l-am rugat pe domnul Lupu Florea, președintele comisiei de urbanism, să 
vă transmită că am nevoie de această informație și să fiți prezentă la ședința din luna octombrie.  
      -Dl.Florea Lupu: I-am transmis și doamna a fost prezentă la ședința din luna octombrie! 
      -Dl.Emilian Grozea: Da, dar când am ajuns la punctul Diverse la acea ședință, când doream să o 
întreb despre aceste garaje, nu mai era în sală!  
      -Dl.Secretar: Eu cred că ați înțeles că doamna Dogărescu este o fire emotivă și nu se simte 
confortabil în astfel de situații. A venit la mine înainte de ședință și era tare stresată la gândul că va 
trebui să fie prezentă aici! Credeți-mă că așa este firea dumneaei, în public are foarte mari emoții, 
altfel este o colegă formidabilă și un profesionist desăvârșit, un funcționar public exemplar. Este pur 
și simplu sufocată de volumul mare de muncă cu care se confruntă la serviciul de urbanism, unde 
avem câțiva ani de când lucrează singură. De mult timp căutăm un inginer constructor sau absolvent 
al facultății de urbanism, ca să nu mai amintesc de arhitect. Nu vă mai spun că am avut și avem 
probleme cu emiterea autorizațiilor de construire, pentru că nu avem structura completă, dar ne-am 
pus oarecum de acord cu cei de la Consiliul Județean să funcționăm așa, cu avizul lor. Dacă nu 
găseam această înțelegere, autorizațiile le emiteau ei și evident încasau și taxele aferente  
      Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care domnul președinte a transmis celor 
prezenți urările tradiționale de sărbători și declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local 
al oraşului Ianca de astăzi, 22 decembrie 2022, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal 
în 2 (două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       SECRETAR  GENERAL,  
 
 
        Ionel  MANOLE                                                                                      Alexandru  STERIAN 
  


