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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 25 februarie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca,
organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. La şedinţă participă 16
consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Ștefan Petrea. 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, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (prin e-
mail și în aplicația https://web.whatsapp.com), publicate pe pagina proprie de internet la secțiunea Monitorul
Oficial Local, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de
îmbunătăţire/ completare sau modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au fost solicitări privind
organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri din partea societăţii civile.

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 anterioare a consiliului local din data de
28.01.2021 a fost transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică,
precum și la ședințele pe comisii din data de 23.02.2021 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.1-
alin.(2) din Hotărârea nr.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Oraşului Ianca, domnul consilier local Romeo Ciortan a fost ales președinte de ședință
pentru o lună, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.7 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.101/15.02.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
11324/ 15.02.2021, precum și sub confirmare de primire în aplicația https://web.whatsapp.com și prin poșta
electronică, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai
sunt propuneri de completare sau modificare, astfel că ordinea de zi finală, supusă la vot și aprobată în
unanimitate, este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.8 pentru aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul orașului Ianca în anul 2021;

2.-Proiect de hotărâre nr.9 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;

3.-Proiect de hotărâre nr.10 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.12/
14.02.2020 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;

4.-Proiect de hotărâre nr.11 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.13/
14.02.2020  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;

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



Proces Verbal Pagina 2 din 3

5.-Proiect de hotărâre nr.12 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.15/
14.02.2020  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;

6.-Proiect de hotărâre nr.13 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ianca nr.16/
14.02.2020  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;

7.-Proiect de hotărâre nr.14 pentru aprobarea Actului adițional nr.24 - privind modificarea si completarea
unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, Dispozițiilor Speciale -
Partea de Apă și Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare ale Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificările și completările
ulterioare, în baza Strategiei de tarifare a serviciilor pentru perioada 2021-2025;

8.-Proiect de hotărâre nr.15 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local, pe anul 2020;
9.-Proiect de hotărâre nr.16 privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic

‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2020;
10.-Proiect de hotărâre nr.17 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic

‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2020;
11.-Proiect de hotărâre nr.18 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor

Publice din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2020;
12.-Proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență

Medico Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2020;
13.-Proiect de hotărâre nr.20 privind acordul Consiliului Local pentru utilizarea gratuită a sălii de sport

din cadrul Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în afara programului școlar, de către Clubul Sportiv
Municipal Brăila în vederea înființării unui punct de lucru al Secției de box în orașul Ianca;

14.-Proiect de hotărâre nr.21 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul
local numiților Stanilă Aurelian Ionuț și Stănilă Steluța, proprietarii construcției edificate pe acest teren;

15.-Proiect de hotărâre nr.22 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul
local soților Crețu Ionel Gheorghiță și Crețu Alexandra Viorica, proprietarii construcției edificate pe acest
teren;

16.-Proiect de hotărâre nr.23 privind organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil format din
construcție și teren aferent, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, situat în Târlele Filiu;

17-Raport cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T.
Oraș Ianca în anul 2020;

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

comisiile de specialitate pe data de 23 februarie 2021, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în
ordinea aprobată, însă nu au fost intervenții asupra lor, fiind supuse pe rând la vot și aprobate astfel:

-Proiectele de hotărâri nr.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 18, 19, 21 și 22,  în unanimitate de voturi;
-Proiectul de hotărâre nr.16,  cu 13 voturi pentru, neparticipând la vot consilierii local Rădel Alexe, Mirela

Cazacu și Viorel Ciucaşu, pentru a nu fi în conflict de interese;
-Proiectul de hotărâre nr.17,  cu 15 voturi pentru, neparticipând la vot doamna Mirela Cazacu, din același

motiv, pentru a nu fi în conflict de interese;
-Proiectul de hotărâre nr.20,  cu 12 voturi pentru și 4 voturi abținere;
La Proiectul de hotărâre nr.23  au fost înregistrate cu 10 voturi pentru și 6 voturi abținere, nefiind adoptat

pentru că numărul de voturi necesar aprobării este de minim 12 pentru;
Asupra Raportului cu privire la situația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul

U.A.T. Oraș Ianca în anul 2020, nu au fost intervenții din partea consilierilor locali. Totuși, domnul secretar a
ținut să informeze că instituția noastră a fost dată ca exemplu de bune practici pentru celelalte primării din
județ, ca urmare a îndeplinirii tuturor măsurilor stabilite de către autoritățile abilitate cu ocazia controalelor
anuale. S-au avut în vedere, în special, semnalizarea acustică din zona semafoarelor și marcajele de la
trecerile pietonale, dar mai ales semnalizările și marcajele pentru nevăzători din clădirea primăriei, inclusiv
în scriere Braille, singulare la nivelul județului. Nici măcar instituția județeană, cea care efectuează controale
și stabilește măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor din Legea nr.448/2006, nu are aceste semnalizări!
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S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost reținute următoarele intervenții:
Dl.Primar: „Trebuie să răspund domnului consilier local Ionel Manole la solicitarea din ședința anterioară,

aceea de a prezenta hotărârea consiliului local prin care a fost desemnat reprezentantul orașului în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică: conform Regulamentului de organizare și funcționare a A.T.O.P.,
desemnarea reprezentantului localității se face prin dispoziția președintelui consiliului județean, la
propunerea primarului, deci nu prin hotărârea consiliului local.”

Dl.Ionel Manole: „Am solicitat această precizare, pentru că în regulamentul de organizare și funcționare
a consiliului local se arată că, desemnarea reprezentanților în diferite organisme și comisii, se face prin
hotărârea consiliului local. Acum m-am edificat. În altă ordine de idei, un grup de mame m-au rugat să pun
azi în discuție următoarea problemă: dacă le este permis copiilor să deseneze cu vopsea diferite teme pe
asfaltul trotuarelor sau căilor de acces din zona blocurilor?”

Dl.Primar: „Asta se face de mult, nu am interzis așa ceva, nu am avut o problemă să se deseneze pe alei
sau trotuare, însă nu și pe carosabil pentru că este un mare pericol, iar părinții sunt cei care trebuie să-și
asume această responsabilitate!”

Dl.Rădel Alexe: „Eu vreau să vă pun în atenție două probleme: 1.-situația câinilor fără stăpân, mai exact
prezența acestora în număr din ce în ce mai mare pe străzile din zona centrală a orașului; 2.-în zona
modulelor de la piața agroalimentară nu există o rampă pentru accesul persoanelor cu handicap.”

Dl.Primar: „Din păcate, asta-i realitatea în privința câinilor fără stăpân, iar în acest domeniu ne confruntăm
de mult timp cu 3 probleme majore: 1.-adăpostul special din oraș este de mult timp încărcat la capacitatea
maximă și nu putem să depășim normativul/suprafață; 2.-Comportamentul cetățenilor care hrănesc câinii pe
stradă sau de la balcon, deși ar trebui să-i ia acasă dacă se declară «iubitori de animale»; 3.-în fiecare zi de
vineri, îi vedem în piață în număr din ce în ce mai mare. Vă spun cu toată răspunderea că, până când nu
vom avea o lege care să ne permită un alt mod de gestionare, nu vom putea scăpa de câinii comunitari. În
ceea ce privește rampa de acces, tocmai ce v-a spus domnul secretar că suntem dați ca exemplu pentru
respectarea legii privind drepturile persoanelor cu handicap. Oricum, voi verifica la fața locului aspectul
sesizat și să vedem dacă se confirmă necesitatea ei și dacă avem o soluție mai bună.”

Pe finalul ședinței domnul Lipan Gheorghe, din satul Plopu, a revenit cu aceeaşi nemulțumire ridicată și
în ședința anterioară, anume că i se refuză înregistrarea unui mijloc de transport pentru că nu are atestat
tehnic. În plus, a mai pus în discuția consiliului local două noi probleme: 1.-în sat s-au înmulțit vulpile care
produc destule pagube cetățenilor, dar asociația vânătorilor nu are soluții pentru că sunt protejate de lege;
2.-un alt cetățean din satul Plopu, Tudor Ilie, aruncă nestingherit deșeuri de orice fel pe câmp, pe malul
lacului, prin canale și nu i se întâmplă nimic!

Dl.Primar: „Ce v-am spus în ședința trecută, vă spun și acum: fără atestat tehnic nu se poate înregistra
mijlocul de transport. Pentru acest atestat tehnic nu trebuie să duceți tractorul la Brăila, pentru că cei de la
R.A.R. se deplasează și în teritoriu dacă sunt mai multe solicitări, iar cheltuielile sunt mult mai mici. În privința
vulpilor există o singură situație în care se poate acționa oficial: atunci când se constată că vulpea e turbată
intervine Direcția Sanitară Veterinară. În fine, vă mulțumim și vă asigurăm că vom lua repede măsuri cu acel
cetățean dacă vom constata că se confirmă faptele sesizate de dumneavoastră.”

După această intervenție, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Oraşului Ianca de astăzi, 25 februarie 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

Romeo CIORTAN Alexandru  STERIAN


