
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna

Mirela Cazacu. 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 ultimele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi sunt propuse a fi adoptate
în regim de urgență, iar motivațiile se regăsesc în referatele 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 20.12.2018 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 29.01.2019, 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, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier
local Ștefan Racu a fost ales 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.9/21.01.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.10482/21.01.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care domnul primar mai propune completarea cu încă trei proiecte de hotărâri
pentru a fi adoptate în regim de urgență, privind acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali,
însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul public, respectiv aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019, pentru obiectivul ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca››, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este
următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de
investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››;

2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția
primarului nr.3/09.01.2019;

3.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020;

4.-Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, începând cu luna ianuarie 2019;

5.-Proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Ianca, județul Brăila;
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6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul
anului 2019, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››;

7.-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 primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul
Ianca, Județul Brăila››, validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.3/
09.01.2019, respectiv organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar
2019-2020, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

La al patrulea proiect de hotărâre, referitor la acordarea drepturilor de hrană polițiștilor locali, au
fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „L-am rugat pe domnul Leca (împuternicit ca șef al poliției locale) să fie prezent
astăzi la ședință, însă observ că nu a dat curs solicitării mele!”

Dl.Primar: „A intervenit o problemă de ordin social la Tîrlele Filiu și a trebuit să însoțească
colegele de la asistență socială pentru efectuarea unei anchete sociale.”

Dl.Gicu Mitache: „Bun, am înțeles, dar era bine să fie prezent cineva de la poliția locală să audă
și punctul nostru de vedere. Eu vă spun din start că nu sunt împotriva acordării unor salarii mai mari,
care să asigure bunăstare, însă și rezultatele muncii trebuie să fie pe măsură. Nu știu, poate domnul
Leca o să considere că este ceva sentimental, dar până la urmă este o problemă de ordine publică:
l-am rugat anul trecut să cerceteze și să depisteze mașina sau utilajul care a afectat avionul din
centru, însă până azi a rămas în același stadiu! Aș vrea să înțeleagă și personalul poliției locale că
sunt retribuiți din impozitele și taxele locale plătite de cetățenii orașului și că trebuie să fie în slujba
lor. Cred că nu mă înșel, dar bugetul poliției locale de anul trecut a fost peste 500.000 lei, bani cu
care s-ar putea rezolva multe alte lucruri. Dacă toate sesizările adresate poliției locale au fost
rezolvate la fel ca cea cu avionul, atunci ne putem gândi foarte serios de ce să mai cheltuim atâția
bani și să nu se cunoască nimic. Consiliul local a înființat acest serviciu public și la fel de bine poate
să-l desființeze. Repet, personalul poliției locale trebuie să înțeleagă că sunt plătiți destul de bine
pentru ca noi să nu simțim nimic, deocamdată! DN 2B care traversează orașul este controlat, în
special în zona centrală, de poliția rutieră a județului, de poliția orășenească statală și de poliția
locală. E prea mult! Să nu credeți că vreau să fac rabat de la regulile circulației, dar azi am vrut să
parchez mașina la un magazin și nu am găsit un loc de parcare, iar mașina poliției locale stătea la
pândă și ocupa și locul de parcare! Dacă-l întreb pe domnul Leca câți a identificat din cei care au
furat lemne de foc din lizierele din Perișoru și de la Gară, nu știu ce o să-mi spună pentru că nu l-am
văzut și pe câmp, ci doar în centru. A fost zăpadă tot timpul și se cunoșteau urmele de căruță, eu le-
am văzut dar nu știu dacă le-a văzut și domnul Leca!”

Dl.Primar: „Domnule consilier, având în vedere că-mi sunt subordonați direct și îi coordonez
zilnic, dați-mi voie să vă răspund eu la câteva din problemele ridicate. În primul rând trebuie să vă
spun că sunt total de acord cu dumneavoastră! Da, așa este, bugetul lor este în jurul a 5 miliarde lei
vechi. De 1 an și 6 luni le tot spun că-i desființez pentru că sunt la fel de nemulțumit de activitatea
lor. Pentru anul trecut nici nu am vrut să le semnez rapoartele de evaluare așa cum le-au adus,
pentru că toți aveau bine și foarte bine! Am făcut atâtea parcări, am trasat marcaje, dar nimeni nu le
respectă, iar polițiștii locali trec nepăsători pe lângă mașinile parcate neregulamentar! Din păcate
sunt și consilieri locali care parchează neregulamentar, iar polițiștii vor să fie indulgenți. Eu i-am pus
să facă pândă de câteva zile în zona centrală, pentru că nu se mai respecta deloc zona interzisă
parcării, poate așa reușim să mai disciplinăm un pic traficul în această zonă. În privința avionului să
știți că am făcut împreună verificări, am discutat și cu beneficiarul construcției și cu constructorul,
însă nu am reușit să identificăm vinovatul. Dincolo la fel, în peste 90% din cazuri i-au depistat pe cei
care furau lemne din liziere.
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Chiar și pe cei care au furat din liziera de la Gara CFR, care nu-i a noastră, dar acolo un fost
consilier local, care a lucrat la CFR, a vorbit cu cei de la Regionala Galați să-i dea voie unui cetățean
din Perișoru să intre în pădure, Hainaua parcă este numele lui, fiind și acesta prins în fapt. Acolo
unde sunt rezultate trebuie să le recunoaștem, dar în general sunt tare nemulțumit de activitatea lor.
Am cerut socoteală și poliției orășenești care nu a mai acționat de ceva timp pe DN 2B, în special la
trecerile de pietoni de la cele două licee, însă mi-au spus că au MCV-ul defect și au primit ordine de
la Inspectorat pentru alte acțiuni. Mi-au promis că-și vor relua cât de curând activitatea și în oraș.
Așadar, la fel de convins sunt și eu că trebuie să desființăm serviciul de poliție locală, dacă nici acum
nu se îmbunătățește calitatea muncii lor, pentru că asta le-am cerut: calitate, nu cantitate. Altfel, eu
voi promova proiectul de hotărâre pentru desființare când vom aproba bugetul și structura de
personal pentru 2019.”

Dl.Gicu Mitache: „Dacă nu, îl promovez eu, pentru că nu mai vreau ca din banii mei să plătim
6.500 lei salariu unui polițist local neperformant.”

Dl.Secretar: „Sunteți în eroare, poate la Brăila este salariul de 6.500 lei, pentru că la Ianca salariul
brut al unui polițist local este de 2.500 lei, adică 1.200 lei net! Pe de altă parte și eu ca locuitor și
contribuabil spun că e nevoie de Poliție locală, de una eficientă într-adevăr, dar nu putem să spunem
că desființăm acest serviciu din cauză că nu sunt competenți polițiștii sau că nu-și fac treaba! Trebuie
evaluată activitatea lor în mod obiectiv și dacă nu mai corespund profesional, adică obțin doi ani
consecutiv calificativul necorespunzător, atunci încetează raportul de serviciu și pot fi recrutați alții
mai eficienți. Asta ar fi soluția corectă, nu să desființăm Poliția locală pe motiv că se cheltuiesc prea
mulți bani! Și încă ceva: norma de hrană este obligatorie.”

Dl.Primar: „Acesta a fost norocul lor, că este obligatoriu, pentru că altfel nu vedeau norma de
hrană!”

Dl.Gicu Mitache: „Am zis de la început că sunt de acord, dar aștept și rezultate.”
Dl.Secretar: „Sunt convins că au conștientizat și că vor fi mai activi decât până acum.”
Aici s-au încheiat intervențiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, după care a fost supus

la vot și aprobat în unanimitate.
La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind însuşirea Inventarului

actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, respectiv aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2019 pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, nu au mai fost intervenții, fiind aprobate și ele
tot în unanimitate de voturi.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a solicitat și
a primit acordul unanim al Consiliului Local pentru participarea domnului Stanciu Glicherie și a
doamnei Condruț Lenuța la un schimb de experiență la Primăria localității La Chapelle sur Erdre, în
luna martie a acestui an, urmând să li se finanțeze din bugetul local doar biletele de avion,
aproximativ 300 euro/persoană, restul cheltuielilor vor fi suportate de omologii francezi, fiind invitația
lor.

După această intervenție preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 ianuarie 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,

Ștefan  RACU Alexandru  STERIAN
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