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PROCES
– VERBAL
COMISIA LOCALĂ
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Încheiat astăzi, 14.02.2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Gicu
Mitache care a demisionat din funcția de consilier local, urmare validării în funcția de consilier
județean, și domnul Cătălin
UngureanuORAŞULUI
care este în concediu
PRIMĂRIA
IANCAși plecat din localitate. 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, 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 şi nici nu s-a solicitat organizarea vreunei dezbateri
publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri.
Ședința de astăzi este deschisă de către secretarul general, care mulțumește directorilor
unităților de învățământ, ai Direcţiei Serviciilor Publice și Unităţii de Asistenţă Medico Socială,
precum și contabililor din aceste instituții publice, pentru modul eficient în care au contribuit
la fundamentarea bugetului local din acest an, aflat azi pe ordinea de zi.
În continuare, în conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019privind Codul administrativ, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 30 ianuarie
2020 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 12.02.2020
pentru a lua la 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.
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, respectiv 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, domnul
consilier local Ștefan-Marcel Mitrea a fost ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi,
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.130/31.01.2020, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr. 10852/03-02-2020, publicată pe pagina proprie
de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul primar mai propune pentru
completare și adoptare în regim de urgență, cu motivările de rigoare, încă patru proiecte de
hotărâri, respectiv cele cu nr.17, 18, 19 și 20, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată
în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului verbal de valorificare a rezultatelor
inventarierii pe anul 2018, precum și aprobarea Listei cuprinzând obiectele de inventar
propuse pentru casare de către comisia de inventariere;
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2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului oraşului Ianca pe anul 2020;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2020;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială
din subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2020;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada
2014 - 2020, precum și a Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului pentru U.A.T. Orașul
Ianca;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de
alimentare cu apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Brăila, în perioada 2014 - 2020;
7.-Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din
domeniul public aferente investițiilor care se vor realiza în U.A.T. Orașul Ianca;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor
serviciilor, conform rezultatelor analizei cost-beneficiu din Studiul de fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în
perioada 2014 - 2020;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către
U.A.T. Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 - 2020,
conform Studiului de fezabilitate cu anexele aferente;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Investiții în infrastructura Orașului
Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate», precum
și a cheltuielilor aferente;
11.-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
Nr.84/28.11.2019 privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al
orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila
pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare
extinse în zona locuințelor din fosta U.M. Ianca;
12.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local în funcție al domnului Mitache Gicu, înainte de expirarea duratei normale a mandatuluica urmare a demisiei;
13.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcție al
doamnei Pădureț Mihaela în cadrul Consiliului local al orașului Ianca;
14.-Diverse.
Domnul secretar general informează pe cei prezenți că toate proiectele de hotărâri,
inclusiv cele propuse pentru completarea ordinii de zi, au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate, cu precizarea că la comisia economică s-a făcut un amendament la
bugetul local ca urmare a Deciziei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.2/
11.02.2020, în sensul că s-a înscris suma exactă de 689 mii lei alocată din taxa pe valoarea
adăugată pentru cheltuielile materiale la învățământ, în loc de 700 mii lei cât se estimase
inițial, influența negativă asupra bugetului local de 11 mii lei fiind acum operată în toate
articolele și alineatele din proiectul de hotărâre.
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S-a trecut așadar la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind
însușirea Procesului verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii pe anul 2018, precum și
aprobarea Listei cuprinzând obiectele de inventar propuse pentru casare de către comisia de
inventariere, la care nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La următorul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, dezbaterile au avut loc
pe articole, președintele de ședință citind și supunând pe rând la vot fiecare articol, toate fiind
aprobate în unanimitate de voturi, ca de altfel și hotărârea în ansamblul ei. Aici precizăm că
doamnele Mirela Cazacu și Maria Alexe și domnul Viorel Ciucașu nu au participat la votul
bugetelor unităților de învățământ unde sunt salariați, pentru a nu fi în conflict de interese.
Tot aici, domnul primar a ținut să informeze consiliul local că s-a alocat o sumă mai mare
pentru bursele școlare, ceea ce a permis mărirea numărului și a cuantumului lor cu 30%.
Tot așa, au fost supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate și celelalte proiecte de
hotărâri de pe ordinea de zi, de la nr.10 la nr.20, cu următoarele precizări:
1.-La proiectele de hotărâri nr.12-16 domnul secretar general a informat consiliul local
despre contextul promovării lor, toate fiind importante nu numai pentru județul nostru, ci și
pentru U.A.T. Ianca, mai exact pentru satele Plopu și Perișoru unde sunt prevăzute a se
realiza rețele de canalizare. Aici s-a înregistrat și intervenția domnului primar care a venit cu
detalii suplimentare, după cum urmează:
Dl.Primar: „Vă amintiți că în prima etapă a P.O.S. Mediu s-au reabilitat în totalitate rețele
de apă și s-au extins rețelele de canalizare pe toate străzile din oraș, iar acum în a doua
etapă am propus extinderea rețelelor de canalizare în satele Plopu, Perișoru și Oprișenești,
însă la acest din urmă sat nu s-a acceptat propunerea pentru că nu are peste 2.000 de
locuitori și nici nu se află la o distanță de cel mult 500 m față de orașul Ianca, una din condițiile
de eligibilitate pentru finanțare, dar va fi însă cu siguranță propus în etapa a III a împreună cu
celelalte sate.”
2.-La proiectul de hotărâre nr.19, privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al domnului Gicu Mitache, votul s-a exercitat în mod individual și secret, unde
comisia de numărare a voturilor, propusă de domnul George Sterpu și aprobată în
componența Dănuț Pisică, George Priceputu și Liviu Dragomir, a constatat unanimitatea
voturilor pentru adoptarea acestei hotărâri;
3.-La proiectul de hotărâre nr.20 privind validarea mandatului de consilier local în funcție
al doamnei Pădureț Mihaela, după aprobarea lui în unanimitate, s-a depus și jurământul
conform procedurii legale, intrând astfel în exercitarea funcției.
Nici la punctul Diverse nu au fost intervenții, astfel că președintele de ședință a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 14 februarie
2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan-Marcel MITREA

SECRETAR GENERAL,
Alexandru STERIAN

Pagina 3 din 3

