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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Radian

Stănculescu. 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
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.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 21 decembrie 2017 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 23.01.2018, 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 de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, doamna consilier local Iuliana-Doinița
Bicoiu 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.7/15.01.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.10413/15.01.2018, 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 validarea
modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția nr.1/03.01.2018, dezbătut deja și avizat favorabil în
comisia de specialitate nr.2.

Cu această propunere, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.63/2017 privind

trecerea din domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aferente
vechiului sistem de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea casării și, după caz, valorificării sau
utilizării în reparații pentru alte instalații din patrimoniul public;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul
2018;

3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca;

4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor brute de bază pentru funcțiile de execuție
aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și din serviciile publice din subordine, precum și a indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând
cu luna ianuarie 2018;

5.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului
nr.1/03.01.2018;

6.-Diverse.
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.
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La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru modificarea art.8 din Hotărârea Consiliului
Local nr.63/2017, au fost următoarele intervenții:

Daniel-Ernest Chiru: „Ce se preconizează să se realizeze pe acest teren, dacă se merită vreo
investiție aici, după preluarea terenului?”

Dl.Primar: „Nu avem preconizată aici vreo investiție din bani publici. Deocamdată terenul trebuie
dezafectat de acele construcții, acolo mai rămânând doar un bazin colector al apelor pluviale. Dacă totuși
vor fi cerințe de investiții private, vom veni în fața dumneavoastră și vom propune atribuirea terenului.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, referitor la Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, nu au mai fost intervenții, fiind de asemenea aprobat
în unanimitate de voturi.

La al treilea proiect de hotărâre, privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, au
fost următoarele intervenții:

Gicu Mitache: „Am o mică nelămurire în privința actualizării acestui Plan și era plăcut dacă era prezent
funcționarul care l-a întocmit pentru a ne da unele explicații, dar constat că a devenit o regulă din partea
celor care întocmesc rapoartele de specialitate să nu se prezinte la ședințele consiliului local! Pe de altă
parte, am vaga senzație că în rapoartele de specialitate se tratează cu superficialitate problematica pusă
în discuție. Spun asta pentru că, de fiecare dată, sunt mai argumentate juridic, economic sau tehnic
referatele de aprobare ale primarului decât rapoartele așa-zise de specialitate ale compartimentelor din
primărie!

În cazul de față, problematica situațiilor de urgență a fost gândită să ne ajute atunci când apare un
incendiu, un cutremur, o calamitate în general, nu să ne deruteze și mai tare. Se spune că acest Plan se
actualizează ori de câte ori apar modificări în structura demografică, în infrastructură, în reţelele de utilităţi
publice, etc. Eu observ însă că acum s-a procedat la un copy paste 2017, mai puțin ultima pagină unde s-
a pus data din acest an, pentru că altfel nu îmi explic de ce mai sunt prevăzute în acest Plan cel puțin trei
societăți care nu mai există de mult timp: SC Mobila Com SRL-radiată de ani buni de la Registrul
Comerțului, SC Corandri SRL- cu activitate de restaurant, deși anul trecut s-a înființat aici un market bine
cunoscut, ÎI Panțuru Marinela-cu activitate de vulcanizare, iar acolo e de anul trecut un magazin de piese
auto!

Apoi, situațiile de urgență mai presupune evidențierea spațiilor de cazare/campare și unitățile de
alimentație publică, iar în Plan se scrie peste tot un mare NU, deși eu știu că sunt câteva astfel de
societăți care pot asigura locuri de cazare și servire a mesei: pensiunea Laura, restaurantele Mușatini și
Rustic, Hotelul din Ianca și Motelul Restaurant din Oprișenești, etc. La fel și cu spațiile noastre: la o
pagină se scrie că la Căminul cultural capacitatea ar fi de 125 persoane, iar la altă pagină 60 de
persoane! Tot așa se vorbește în acest Plan de existența a 40 de corturi: avem așa ceva?

Iată câteva exemple care m-au determinat să apreciez că nu s-a tratat cu seriozitate acest Plan de
analiză şi acoperire a riscurilor. Dacă doriți îl aprobăm așa, nu am nimic împotrivă, dar dacă nu este o
urgență eu zic să amânăm până la ședința următoare.”

Dl.Secretar: „Da, constat și eu acum că sunt câteva erori acolo, însă nemulțumirea mea vine din faptul
că ele puteau fi eliminate la ședința pe comisie, pentru că acolo trebuie să fie munca în detaliu. De altfel
nu este pentru prima dată când trecem ușor peste materiale la ședințele pe comisii și constatăm ulterior în
plen că ceva nu e în regulă! Pe de altă parte sunt și eu surprins de aceste erori, știind că domnul Deacu
Daniel-Constantin, șeful SVSU, este totuși un funcționar conștiincios și tratează cu responsabilitate
aceste probleme. De altfel, după ședința comisiei m-a întrebat dacă au fost ceva nelămuriri cu aceste
două proiecte de hotărâri, i-am comunicat că nu, dar să vină totuși în plen pentru că e posibil să apară
discuții, ceea ce s-a și întâmplat. A fost invitat la această ședință, este plecat Brăila și m-a asigurat că va
face tot posibilul să vină până la analiza acestor Planuri.

Bun, doamnă președinte, acum se desprind două posibilități: prima, să amânăm pentru ședința
următoare, iar a doua, să mai așteptăm câteva minute poate vine și domnul Deacu cu explicații
suplimentare care ar putea lămuri aceste aparente erori.”

Dl.Primar: „Și eu vă rog să fiți de acord cu a doua variantă și să trecem la următorul proiect de
hotărâre, după care să revenim deoarece am vorbit între-timp cu domnul Deacu și va veni imediat.”

Președintele de ședință a cerut acordul celor prezenți și s-a trecut astfel la dezbaterea Proiectului de
hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului, precum și a indemnizației de ședință a consilierilor locali, începând cu luna ianuarie 2018.
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După ce domnul secretar a dat unele explicații, arătând că majorarea acestor limite se impune ca
urmare a transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, astfel încât salariul net din ianuarie
2018 să nu fie mai mic decât cel din decembrie 2017, s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind
aprobat în unanimitate.

Ca urmare a prezenței șefului SVSU, s-a revenit la dezbaterea proiectului de hotărâre anterior, la care
domnul Deacu a explicat că menținerea celor trei societăți în Plan s-a făcut pentru că ele figurează în
continuare în evidența noastră fiscală, dar a acceptat și îndreptarea deîndată a celorlalte erori semnalate
în cadrul dezbaterilor. Prin urmare s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, incluzând și obiecțiile
prezentate de domnul Gicu Mitache.

S-a trecut în continuare la dezbaterea ultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, referitor la
validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/03.01.2018, unde au fost
reținute următoarele intervenții:

Gicu Mitache: „Vedeți, exact ce spuneam mai înainte: domnul primar argumentează în 20 de fraze, iar
doamna Turcu în 20 de cuvinte, care iarăși nu este prezentă la ședință! Aici ar fi fost necesare detalii
contabilicești, mai ales în a explica detaliat deficitul la cele două surse, sau ce sume revine fiecărei
categorii de personal la golul de casă, cât pentru personalul din primărie, cât pentru asistenții personali,
alte detalii de acest gen, nu să spui așa la global că trebuie 300 mii lei. În raportul doamnei Turcu se
vorbește vag de deficit, dar nu precizează cum se procedează tehnic și care este actul normativ, dar am
bănuit că e Ordinul M.F.P.nr.3244/2017 precizat în referatul domnului primar, unde am citit că în situaţia
în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, au
obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.”

Dl.Secretar: „Da, dar vă rog să mergeți mai departe să citiți și prevederile pct.10.5.3 lit.b) din Normele
metodologice, unde veți constata că în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de
dezvoltare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului
activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice din sectorul
administraţiei publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor
precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 09.01.2018. Este procedura
pe care o facem de ani de zile cu Administrația Finanțelor Publice, unanim acceptată odată cu validarea
dispoziției primarului de către consiliul local.

Pe de altă parte, vă rog domnule primar să dispuneți în mod ferm funcționarilor din primărie, care
întocmesc rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâri și sunt convocați la aceste ședințe, să
dea curs invitației. Nu este pentru prima dată când sunt convocați și nu dau curs invitației, adică sfidează
consiliul local și primarul, este pur și simplu o abatere disciplinară repetată și vă rog să luați măsuri.”

Dl.Primar: „În completarea celor precizate de domnul secretar, vă mai amintesc că prin Hotărârea
Consiliului Local de aprobare a bugetului local, an de an, am fost împuternicit, în temeiul legii de altfel, ca
între ședințele consiliului local să emit dispoziții de modificare a bugetului local în situații ce nu suportă
amânare, cu obligația de validare a acestor modificări de către dumneavoastră. De altfel, după ce am
prezentat Trezoreriei Ianca Dispoziția nr.1/03.01.2018, operațiunile s-au efectuat sub rezerva prezentării
Hotărârii Consiliului Local de astăzi.”

Gicu Mitache: „E-n regulă, am întrebat doar să fiu sigur că nu este tardivă hotărârea noastră. Acum,
după aceste explicații, am înțeles cum stau lucrurile.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 3
voturi abțineri ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.

Gicu Mitache: „O precizare: am votat în acest fel din cauza raportului de specialitate. De altfel, nu este
pentru prima dată când ne exprimăm nemulțumirea față de modul cum sunt întocmite rapoartele de
specialitate, în care nu ni se prezintă detaliat situațiile supuse aprobării, ci sunt întocmite superficial.”

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, dar pentru că nu au fost solicitări de luări de cuvânt, preşedintele
de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25
ianuarie 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

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

Iuliana-Doinița BICOIU Alexandru STERIAN
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