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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 15 februarie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Ștefan
Marcel Mitrea și Ionel Moșescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă,
precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca
invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de
hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7
din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
publică, 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.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 25 ianuarie 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 13.02.2018, 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
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCAde organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, doamna consilier local Mirela Cazacu
a fost aleasă 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.175/05.02.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.11106/05-02-2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, pentru care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre privind avizarea
modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-actualizat, cu
anexele acestuia ca parte integrantă, dezbătut deja și avizat favorabil în comisia de specialitate nr.3.
Cu această propunere, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de
superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al orașului Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat al orașului în favoarea S.C. Radovici Servcom S.R.L. Ianca.
3.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat al orașului, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu.
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul 2018;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local în anul 2018;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2018;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2018;
9.-Proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare-actualizat, cu anexele acestuia ca parte integrantă;
10.-Diverse.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea/constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pentru imobilele din domeniul privat al
orașului Ianca, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, referitor la constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra
unui teren din domeniul privat al orașului în favoarea S.C. Radovici Servcom S.R.L. Ianca, nu au fost
intervenții, fiind de asemenea aprobat în unanimitate de voturi, cu precizarea că domnul Gicu Mitache nu
a participat la vot pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea nr.215/2001-republicată.
Nici la al treilea proiect de hotărâre, privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra
unui teren din domeniul privat al orașului, în favoarea domnului Boală Marius Laurențiu, nu au fost
intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la proiectul de hotărâre privind bugetul centralizat al orașului pe anul 2018, unde
dezbaterile și votul au avut loc pe articole, după cum urmează:
La primele trei articole, unde sunt prevederi cu caracter general, nu au fost intervenții, fiind supuse pe
rând la vot și aprobate în unanimitate.
La art.4-6, unde se prevede volumul total al veniturilor și cheltuielilor, s-a înregistrat intervenția
domnului primar, după cum urmează:
Dl.Primar: „Astăzi am fost informați de responsabilul cu bugetele locale, din cadrul Administrației
Finanțelor Publice Brăila, că suma de 275 mii lei alocată prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.2/
23.01.2018 trebuie prevăzută în cheltuielile de dezvoltare și nu în cele de funcționare, așa cum am
construit inițial bugetul local, modificarea influențând atât structura, cât și volumul total al veniturilor și
cheltuielilor. De aceea vă rog să fiți de acord ca această sumă să fie alocată pentru amenajarea parcărilor
din zona blocurilor A9-A11, obiectiv prevăzut în Anexa nr.3-Lista de investiții pe anul 2018, pentru care se
va crea Anexa 3A cu 275 mii lei, fiind surse diferite de venituri. Influența modificării art.4 va fi evidențiată
la art.5 lit.c) și art.6 lit.k). De asemenea se impune o reducere cu suma de 85 mii lei a cheltuielilor de la
art.6 lit.h), privind ajutorul pentru încălzirea locuințelor, deoarece suma prevăzută a fost mai mare decât
necesarul pentru finanțare, ceea ce înseamnă că influența pozitivă va fi de 190 mii lei.”
Supuse pe rând la vot cu aceste modificări, art.4-6 au fost aprobate la rândul lor în unanimitate, astfel
că volumul total al veniturilor și cheltuielilor bugetului centralizat al orașului va fi de 20.732.776 lei, din
care 9.266.000 lei venituri proprii.
Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate și art.7-8, unde șefa serviciului financiar contabil a
răspuns interpelării domnului Gicu Mitache și a informat că din creditul istoric al orașului a mai rămas de
achitat suma de 1.900.000 lei, acreditându-se ideea unei rambursări anticipate pentru a nu mai plăti
dobânzile și comisioanele aferente, care sunt destul de consistente.
Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe anul 2018, prevăzut la art.9, a fost
aprobat cu 13 voturi pentru, deoarece doamna Maria Alexe și domnul Viorel Ciucașu nu au participat la
vot, fiind salariații acestei unități de învățământ, ca să nu poată fi interpretată aplicarea art.46 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 2018, prevăzut la art.10, a fost aprobat
cu 14 voturi pentru, deoarece doamna Mirela Cazacu nu au participat la vot, fiind directoarea acestei
unități de învățământ, tot așa să nu poată fi interpretată aplicarea art.46 din actul normativ amintit anterior,
iar bugetul Școlii Gimnaziale Plopu pe anul 2018, prevăzut la art.11, a fost aprobat cu 15 voturi pentru.
Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate pe rând și art.12-21, precum și hotărârea în ansamblul
ei, cu următoarele modificări și completări: la art.14 numărul de posturi de asistent personal să fie de 65,
cu încadrarea în suma prevăzută, iar art.19 să fie completat cu alin.(3) prin care primarul să fie
împuternicit să delege un alt salariat pentru a participa la cursurile de perfecționare, dacă unul dintre cei
prevăzuți în Plan nu mai poate participa din diferite motive.
La Proiectele de hotărâri nr.12, 13, 14, și 15, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii,
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice și
aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială, toate pentru anul 2018, nu au fost intervenții,
fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind avizarea modificării și completării
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, au fost următoarele intervenții:
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Dl.Gicu Mitache: „În primul rând, mi se pare inoportună această notificare de modificare și completare
a Regulamentului din cauza acelei hotărâri judecătorești care a dat câștig de cauză unui abonat! Acest
conglomerat, de tip Jurassic Park, care ne-a băgat mâna în buzunare atâția ani de zile vis-a-vis de apa
meteo, a așteptat această sentință ca să vină acum cu niște modificări și completări ultra-stufoase prin
care ajunge să se calculeze apa meteo printr-o formulă SF, din care să nu înțeleagă nimic omul de rând,
unde S2 reprezintă terenuri de sport, agricole, nepavate, etc.
În al doilea rând, această conducere dinozauroidă umblă și cu minciuni atâta timp cât spune că:
……prezentul Regulament beneficiază de o transparență totală, că au fost consultate asociațiile de proprietari,
sindicatele……, când nici dracu' n-a fost consultat! Sunt multe probleme cu acest Regulament atâta timp

cât la Ianca se facturează după informațiile ANM pentru Brăila, sau după pluviometrul din Brăila, unde de
regulă plouă cu mult mai mult decât la noi! Nu mai spun de tarifele enorme practicate la branșaredebranșare, de aproximativ 1.200 lei!”
Dl.Primar: „S-a luat mereu în discuție problema stației meteo la Ianca sau să se aibă în vedere
pluviometrul de la stația de tratare Ianca. Totuși, la noi știți bine că nu se practică acel tarif și e cu mult
mai bine decât la Brăila.”
Dl.Gicu Mitache: „Da, pentru că este domnul Florea aici și are grijă să nu se întâmple și la Ianca ce
se întâmplă la Brăila, dar îl rog să nu perceapă aceste critici ca fiind la adresa dumnealui, ci a companiei,
dar nu am ce să-i fac pentru că este salariat acolo!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi pentru
și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu
Mitache.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „O întrebare pentru doamna Anca Dumitrache: câte imprimante aveți la sediu?”
Dna.Anca Dumitrache-director DSP: „Două!”
Dl.Gicu Mitache: „Chiar dacă s-a aprobat deja bugetul unității dumneavoastră, fac această discuție
pentru a revizui totuși cheltuielile din Programul de achiziții, unde aveți o sumă rezonabilă de 600 lei la
consumabile, dar la întreținere aveți 3.600 lei, sumă cu care ați putea achiziționa 2 imprimante noi!”
Dna.Anca Dumitrache: „Da, se pare că s-a prevăzut o sumă cam mare, dar să știți că voi avea grijă
să nu fie cheltuită toată suma. Luna viitoare, la aprobarea Contului de execuție pe anul 2017, am să vă
prezint suma cheltuită cu întreținerea imprimantelor.”
După aceste intervenții, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 15 februarie 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mirela CAZACU

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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