
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 februarie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. 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 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 ultimul proiect
de hotărâre de pe ordinea de zi este propus a fi adoptat în regim de urgență, iar motivația se regăsește în
referatul de aprobare.

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
11.02.2018 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 26.02.2019,
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, dat fiind faptul că domnul consilier local Radian Stănculescu a fost ales, la
ședința din data de 11.02.2019, preşedinte de şedinţă pentru luna februarie, a preluat și conducerea şedinţei
de astăzi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.98/18.02.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.11338/18.02.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care
domnul primar mai propune:

1.-completarea cu Proiectul de hotărâre nr.16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
la nivelul anului 2019 pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și
Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, avizat favorabil de comisia de specialitate, cu propunerea de a fi
adoptat în regim de urgență;

2.-modificarea Proiectului de hotărâre nr.15, în sensul de a aproba mai întâi dezlipirea terenului și apoi
atribuirea unui lot în folosinţă gratuită Consiliului Județean Brăila, în vederea amenajării sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene;

Cu aceste propuneri, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, având ca obiect punerea
la dispoziția Operatorului a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și de
canalizare;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru rest lucrări de
executat la nivelul anului 2019, pentru obiectivul de investiții ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii
Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de valorificare a materialelor lemnoase din
pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie efectuate în anul 2019
potrivit  amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024;
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4.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la nivelul oraşului
Ianca pentru perioada 2019-2024 și a Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2019;

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75218,
precum și atribuirea în folosinţă gratuită a Lotului nr.2 Consiliului Județean Brăila în vederea amenajării
sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca,
județul Brăila››;

8.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile de

specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.14/28.02.2019 la Contractul de

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Trebuie să-mi exprim iarăși nemulțumirea, veșnica nemulțumire, față de această
doamnă…, nici nu-i mai pomenesc numele, care de prea multe ori face și trimite fel de fel de hârtii pentru a-
și justifica activitatea! Iată ce spune în acea adresă: ‹‹…vă trimit atașat modelul de hotărâre de consiliul
local…››. Să mă ierte doamna, dar la câtă experiență avem nu ne trebuie niciun model.”

Dl.Secretar: „Eu nu v-am pus la dispoziție modelele de hotărâri transmise mereu, deoarece nu am păstrat
decât esența lor, ceea ce trebuia reglementat, pentru că în rest nu-mi plăcea modul de exprimare și era prea
multă literatură, iar tehnica legislativă ne obligă la o anumită rigoare, la o anumită formă a actului normativ.
Vreau să vă spun că de foarte multe ori s-a consultat cu mine și folosea ca model hotărârea noastră, pentru
că era mai bine argumentată din punct de vedere legislativ și avea o formă mai concisă, mai clară.”

Dl.Gicu Mitache: „Păi vedeți, de aia spun că n-avem nevoie de modele lor! În al doilea rând, tot legat de
acea adresă, spune că: ‹‹…vă rugăm să confirmați imediat primirea documentelor…››, iar asta mă
deranjează și mai tare!”

Dl.Secretar: „Nu aș vrea totuși să o judecați greșit, pentru că dumneaei a avut de-a lungul timpului
probleme cu multe localități și de aceea a considerat că trebuie să conceapă un model ca să fie sigură că se
reglementează în mod unitar și să nu aibă probleme cu ministerul, cu autoritatea de management. De multe
ori nu s-a reglementat identic și s-a întârziat nepermis în implementarea proiectelor. Știu, are și niște tipare
din care nu poate ieși, dar și de multe ori i se impun asemenea bariere!”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului ‹‹Reabilitarea

structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizarea unui așezământ cultural în
satul Plopu››, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La proiectul de hotărâre de la pct.3 de pe ordinea de zi, referitor la documentația de valorificare a
materialelor lemnoase din pădurile aflate în domeniul public al oraşului Ianca, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Aș vrea niște explicații la punctele 4, 9 și 17 din capitolul cheltuieli al Bugetului
prezentat, dar nu știu cui să le cer, pentru că văd că împărțim banii cu Ocolul Silvic! Iată, de pildă, haideți să
comparăm suma de la pct.4, cu cea de la pct.9: cum e posibil ca pentru emiterea unor hârtii pentru punerea
în valoare a masei lemnoase, elaborarea a.p.v.- urilor și emiterea autorizațiilor să se cheltuiască aproape 50
mii lei, iar pentru exploatarea masei lemnoase doar 7 mii lei?! Nu cumva e invers?”

Dl.Secretar: „De ce nu ați spus la comisie, că-i invitam pe cei de la Ocolul Silvic Ianca? Să știți că am
pus și eu întrebări atunci când au adus documentația și mi s-a explicat că bugetul a fost elaborat pe baza
normativelor de cheltuieli aprobate de Romsilva pentru fiecare lucrare prevăzută în amenajamentul silvic.
Adică nu-i nimic de negociat cu Ocolul Silvic pe aceste tarife pentru că nu au competența să le modifice, însă
ceea ce s-a estimat în buget este maxim. Fiecare lucrare, fiecare intervenție, nu se va face decât la solicitarea
noastră și în prezența unui reprezentant pentru a confirma orele lucrate, așa cum am prevăzut și în hotărâre,
iar la acestea se aplică tariful din normativ. E posibil să nu se facă tot ce s-a prevăzut și cheltuielile să fie
mult mai mici decât s-a estimat. O altă variantă ar fi să renunțăm la Ocolul Silvic Ianca și să apelăm la o firmă
autorizată sau ocol silvic privat, pentru că cele de stat practică aceleași tarife aprobate de Romsilva, dar nu
avem garanția că vor avea prețuri mai mici pentru că în apropierea noastră nu sunt astfel de firme.”
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Dl.Gicu Mitache: „Eu tot nu-s lămurit, pentru că nu mă împac cu ideea să împărțim banii pe din două cu
Ocolul Silvic Ianca: tot bugetul este 257 mii lei și lor le dăm 130 mii lei! Eu nu cred că trebuie să acceptăm
așa ușor niște prețuri, pentru că peste aceste acte se mai uită și organele de control și nu vreau să dau cu
subsemnatul  cum am mai dat cu alte ocazii, pentru că votăm așa ușor! La pct.17, ce înseamnă 31 mii lei
fond de conservare, iar la pct.2  aproape 21 mii lei pază, care pază?”

Dl.Primar: „Să știți că suntem obligați să asigurăm paza și ei chiar au făcut-o. Toate delictele s-au imputat
și ne-au dat banii, iar în privința fondului de conservare și a altor probleme ridicate aici o să ne răspundă noul
șef al Ocolului Silvic Ianca, pe care l-am invitat acum telefonic, însă până atunci vă rog să trecem la
dezbaterea altor hotărâri și vom relua dezbaterile în prezența dumnealui.”

Așa s-a și procedat, trecându-se la dezbaterea următoarelor proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi.
La proiectele de hotărâri privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor

de urgenţă, respectiv aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale, nu au fost intervenții, fiind
supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

Tot în unanimitate de voturi au fost aprobate și ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cel
referitor la atribuirea unui teren Consiliului Județean Brăila, dar în forma modificată și completată cu
propunerea de dezlipire a terenului, respectiv cel privind indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, actualizați pentru anul 2019 la valoarea de13.134.464,12 lei
(C+M 12.327.287,12 lei), din care suma de 12.723.557,12 lei de la bugetul de stat și suma de 410.907 lei de
la bugetul local, toate valorile fiind cu T.V.A.

Între-timp a ajuns în sală și domnul Gologan Sorin-noul șef al Ocolului Silvic Ianca, astfel că s-au reluat
dezbaterile asupra proiectului de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi. După ce a fost pus în temă cu
problemele ridicate anterior în privința bugetului, a avut următoarea intervenție:

Dl. Gologan Sorin: „Da, se pare că este o eroare cu suma de la pct.4, nu este nici contabila în localitate
să o consultăm acum, însă vă pot spune cu certitudine că totalul cheltuielilor este corect pentru că eu am
întocmit toate devizele de lucrări, pe baza normativelor aprobate de Regia Națională pe care suntem obligați
să le respectăm. Bugetul este o estimare și orice lucrare nu se va face decât cu aprobarea și în prezența
reprezentanților dumneavoastră. O bornă dacă o reparăm, se va face cu recepția dumneavoastră.

În privința fondului de conservare de la pct.17, vă spun că ne obligă Codul Silvic să-l constituim pentru
situațiile în care se valorifică masă lemnoasă. Suma stă un an la dispoziția noastră pentru a putea fi utilizată
la reîmpădurire, în situația în care nu se produce regenerarea, după care se restituie proprietarului. Deci este
o cheltuială ipotetică, fiind determinată astfel: 164 lei/mc x 25% din masa lemnoasă preconizată a fi tăiată/
valorificată. În fine, în ceea ce privește paza și administrarea, să știți că, odată încheiate aceste contracte,
răspundem pentru toate obligațiile prevăzute de Codul Silvic și de amenajamentul silvic în fața oricărei
autorități publice, proprietarul neavând nicio răspundere. Acum, dacă mai aveți în continuare dubii asupra
corectitudinii bugetului, ar fi și varianta să aprobați celelalte documente din anexele nr.2, 3, 4 și 5, însă trebuie
să vă mai spun că am solicitat aprobarea întregii documentații astăzi pentru că în pădurea de la Rubla există
o plantație de ulm care trebuie valorificată imediat, altfel nu vom mai avea ce vinde din cauza degradării. Eu
vă asigur încă odată cu totalul cheltuielilor este corect, iar dacă este o eroare cu suma de la pct.4, vom reface
structura bugetului și o vom prezenta de îndată.”

Dl.Gicu Mitache: „Domnule inginer, am spus-o și până să veniți, pe aceste documente se mai uită și
altcineva și nu trebuie să dăm cu toții declarații pe la alte instituții. Bine, dacă avem această asigurare din
partea dumneavoastră, atunci haideți să aprobăm în această formă și dacă se va confirma vreo eroare,
atunci să se prezinte imediat bugetul refăcut.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat în unanimitate.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, nu au mai fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă

a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 februarie 2019,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Radian STĂNCULESCU Alexandru  STERIAN
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