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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 ianuarie 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 17
consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. 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 în format fizic 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, procesele verbale ale şedinţelor anterioare ale consiliului local din data
de 17.12.2020 și 18.01.2021 au fost transmise consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com,
prin poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii din data de 26.01.2021 pentru a lua cunoștință de
conținutul acestora, fiind acum supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca
procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate la sediul consiliului local și publicate pe pagina proprie de
internet-la secțiunea dedicată special acestor documente.

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, la ședința extraordinară din data de 18.01.2021 doamna consilier local
Mirela Cazacu a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2021, astfel că a preluat și
conducerea ședinței de astăzi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.11/18.01.2021, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 10444/
18.01.2021, 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.3 privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din
domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Stație-Inspecție Tehnică
Periodică» în orașul Ianca;

2.-Proiect de hotărâre nr.4 privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil format
din construcție și teren aferent în cotă indiviză, aparținând domeniului privat administrat de consiliul local, în
vederea înființării unui Cabinet Medical Individual de Stomatologie în orașul Ianca;

3.-Proiect de hotărâre nr.5 privind validarea modificărilor aduse bugetului orașului Ianca prin Dispozițiile
primarului nr.528/ 18.12.2020 și nr.1/04.01.2021;

4.-Proiect de hotărâre nr.6 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2021-2022;

5.-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 26 ianuarie 2021, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în
ordinea aprobată.
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La Proiectul de hotărâre nr.3, domnul consilier local Mircea Mircescu a informat președintele de ședință
că nu va participa la dezbaterea și adoptarea acestuia pentru a evita conflictul de interese, deoarece inițierea
concesiunii s-a făcut la solicitarea unei societăți comerciale la care soția este unic asociat.

Pe marginea acestui proiect de hotărâre au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Ionel Manole: „În susținerea acestui proiect de hotărâre, inițiatorul a venit cu o serie de documente,

printre care și referatul de aprobare în care se arată că s-a renunțat la contractul de închiriere. O primă
întrebare: dacă a existat un contract de închiriere, de ce nu există la dosar dovada rezilierii acestuia? A doua
întrebare: de ce nu este la dosar procesul verbal de predare-primire a terenului la primărie, adus la forma
inițială, așa cum s-a prezentat procesul verbal la următorul proiect de hotărâre? Am fost la fața locului și am
văzut că terenul este împrejmuit cu un gard, are construit ceva pe el și în curte erau utilaje, iar dacă va
câștiga licitația o altă persoană sigur vor apărea anumite probleme. Din aceste motive, eu vă propun să
amânăm adoptarea acestei hotărâri până la ședința următoare, la care să se prezinte contractul de închiriere
reziliat și procesul verbal de predare a locației în starea inițială, pentru că d terenul nu este liber.”

Dl.Secretar: „Bun, ca să trecem peste acest moment de nedumerire care s-a creat, să-l rugăm pe domnul
viceprimar să ne spună dacă s-a reziliat contractul și dacă s-a predat terenul.”

Dl.Primar: „Domnule viceprimar, ați făcut asta?”
Dl.Mircea Mircescu: „Da, am plătit la zi și taxele de închiriere a terenului...”
Dl.Ionel Manole: „Domnule viceprimar, eu nu v-am întrebat dacă ați plătit chiria, ci dacă ați predat terenul

în forma inițială? Dacă sunt aceste dovezi, atunci eu îmi voi cere scuze.”
Dl.Primar: „Eu vă spun că s-a reziliat contractul de închiriere, pentru că altfel nu promovam acest proiect

de hotărâre.”
Dl.Ionel Manole: „Atunci, dacă e așa, revin și vă propun din nou amânarea adoptării acestui proiect de

hotărâre, până când se aduce terenul la starea inițială.”
După aceste intervenții, președintele de ședință a concluzionat că sunt două propuneri, cea a domnului

primar și cea a domnului consilier local Ionel Manole, urmând să fie supuse la vot în această ordine.
Pentru că proiectul de hotărâre a întrunit 9 voturi pentru și 7 voturi abținere, acestea din urmă ale grupului

PNL și consilierului local independent, suficiente pentru adoptare, nu s-a mai supus la vot varianta amânării
propusă de domnul Ionel Manole. Așa cum a anunțat, domnul Mircea Mircescu nu a participat la vot.

La următoarele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la
vot și aprobate după cum urmează:

-Proiectul de hotărâre nr.4, cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere ale grupului PNL și consilierului local
independent;

-Proiectul de hotărâre nr.5, cu 17 voturi pentru, deci în unanimitate;
-Proiectul de hotărâre nr.6, cu 15 voturi pentru, dar tot în unanimitate, deoarece nu au participat la vot

consilierii locali Mirela Cazacu și Viorel Ciucaşu, nici în cadrul comisiei de specialitate nr.3 care a avizat
proiectul de hotărâre, pentru a nu intra în conflict de interese;

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Relu-Alin Vlad: „Adresez rugămintea domnului primar ca, până la deschiderea sezonului de pășunat,

să se rezolve într-un fel situația ciobanilor care vin de la munte în satul Plopu cu sute de oi, iar cele ale
localnicilor nu mai au islaz suficient. Să li se limiteze la 50 numărul oilor cu care să vină aici.”

Dl.Primar: „Domnule consilier, nu este obligația și nici dreptul primăriei să stabilească ciobanii care
trebuie să vină sau care nu trebuie să vină să încheie contractele de pășunat cu proprietarii oilor din sat.  Din
păcate, la dumneavoastră în satul Plopu, de 16 ani se repetă aceleași probleme cu ciobanii de la munte care
sunt chemați de grupuri diferite de cetățeni din sat, care nu se pun de acord, după care vin la noi să facem
ordine și spun că sunt oile lor și nu ale ciobanilor!”

Dl.Ionel Moșescu: „Tot legat de pășune, vă adresez rugămintea să le delimitați conform planurilor
parcelare, pentru că an de an proprietarii de terenuri limitrofe le-au ocupat abuziv!”

Dl.Primar: „Da, vă asigur că o să facem această acțiune în primăvară.”
Dl.Viceprimar: „Eu trebuie să dau un răspuns la o interpelare a domnului Ionel Manole, făcută la ședința

din 17.12.2020, tot legat de pășune. Nu mai încasăm subvenții de la APIA, iar lucrările de întreținere a
pășunilor nu au necesitat întocmirea unor procese verbale de recepție.”

Dl.Primar: „În completare, trebuie să vă mai spun că în bugetul local pășunile figurează la autofinanțate,
adică sunt întreținute din veniturile produse, iar singura sursă este acea taxă de igienizare de 25 lei/cap de
animal, care nu este plătită de toți proprietarii de animale și din care nu poți face mare lucru.”
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Dl.Radian Stănculescu: „În primul rând, trebuie făcută inventarierea animalelor, apoi nu cred că este o
idee bună să vină doar un singur cioban, pentru că va impune monopolul asupra taxelor!”

Tot pe această temă a intervenit și domnul Lipan Gheorghe, un proprietar de animale din satul Plopu,
care a solicitat la rându-i ca primăria să rezolve urgent această problemă și să nu mai permită ciobanilor de
la munte să vină cu mai mult de 25 de oi. În altă ordine de idei, a adus la cunoștința domnului primar faptul
că la nivelul poliției locale sunt nereguli în privința înregistrării mijloacelor de transport, amintind faptul că i s-
a refuzat nejustificat înregistrarea unui mijloc de transport, deși într-o situație similară altui cetățean nu i s-a
refuzat acest drept, fără să dea exemplu concret și alte amănunte. În fine, tot legat de atitudinea șefului
poliției locale, a arătat că acesta l-a obligat în 2019 la plata taxei de pășunat, în timp ce cu alții nu a procedat
identic, dar la fel, fără să nominalizeze persoana/persoanele vizate.

Dl.Ionel Manole: „Aș dori ca până la ședința următoare să ni se prezinte inventarul tuturor terenurilor
concesionate, precum și registrul notificărilor prevăzut la art.6 din fiecare contract din concesiune. În altă
ordine de idei, legea spune că persoanele împuternicite să reprezinte interesele orașului în diferite
organisme, consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților de interes local, etc., sunt
desemnate prin hotărârea consiliului local. De aceea, tot până la ședința următoare, să ni se prezinte
hotărârea consiliului local prin care a fost desemnat reprezentantul orașului în A.T.O.P.”

Dl.Secretar: „Pentru că nu mai sunt alte intervenții, vă rog să-mi permiteți să vă prezint și dumneavoastră
(am făcut-o și consilierilor locali din mandatul trecut) o situație legată de steagul orașului, după care să vă
consult încă odată asupra modelului acestuia. Pentru că sunt și consilieri locali la primul mandat, am să
prezint în mod detaliat etapele parcurse în aprobarea steagului.

Similar multor localități din țară, prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/31.10.2013 s-a aprobat modelul
de drapel al oraşului Ianca, la acea dată nefiind un act normativ care să reglementeze procedura de aprobare
a acestuia, așa cum a fost în cazul stemei localității care a fost aprobată prin H.G.nr.980/18.11.2014. De la
acea dată steagul orașului Ianca a fost promovat ca simbol local și arborat la sediul autorităților și instituțiilor
publice locale, cu ocazia multor evenimente aniversare naționale, precum și la nenumărate acțiuni cultural-
sportive organizate în această perioadă, fiind arhicunoscut sub acea formă în orașul și județul nostru și nu
numai, pentru că a fost preluat ca stindard de către sportivi/echipele sportive și galeriile de suporteri ale
acestora la toate competițiile județene și naționale.

Ulterior, prin Legea nr.141/2015, s-a stabilit ca și steagul localității să fie aprobat prin hotărâre de Guvern,
dar nu a făcut vreo referire la situațiile în care autoritățile locale și-au aprobat anterior modelele de drapel/
steag, în sensul de a relua procedura de aprobare a acestuia. Totuși, prin Hotărârea Consiliului Local nr.78/
25.10.2018 s-a reaprobat același model de steag, trecut încă odată prin procedura de consultare publică.

După care, prin adresa M.D.R.A.P.nr.1874/MDRAP/06.05.2019, s-a solicitat refacerea documentației
conform observațiilor Comisiei Naționale de Heraldică din adresa acesteia nr.3/14.03.2019, anume ca fondul
steagului să fie monocolor, fiind prea încărcat cromatic! Trebuie să vă mai spun că avizul Comisiei este unul
consultativ și nu unul conform, iar pentru a demonstra inconsecvența Comisiei în emiterea avizelor
consultative, vă prezint H.G.nr.333/23.05.2019 privind aprobarea modelului de steag al comunei Topolog din
județul Tulcea (care probabil a beneficiat de acel aviz favorabil al Comisiei), de unde se poate constata că
nu are câmp monocolor așa cum s-a recomandat în cazul nostru!

Prin urmare, vă rugăm să vă pronunțați și dumneavoastră, încă odată, dacă menținem același model
aprobat în unanimitate prin cele două hotărâri, sau ținem cont de observațiile Comisiei Naționale de
Heraldică?”

Prin vot deschis și în unanimitate de voturi, Consiliul Local actual s-a pronunțat la rându-i în mod categoric
în favoarea menținerii modelului de steag al orașului Ianca aprobat prin H.C.L.nr.78/25.10.2018, după care
președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca de
astăzi, 28 ianuarie 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

Mirela  CAZACU Alexandru  STERIAN



PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 18 ianuarie 2021, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca, convocat de îndată prin aplicația https://web.whatsapp.com, organizată și
desfășurată în sala Casei de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali.

La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Petrea
Ștefan-plecat din localitate. De asemenea participă de drept domnul primar Fănel-George
Chiriță, precum și secretarul general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul
verbal al şedinţei.

Dat fiind caracterul de urgență al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută de
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În conformitate cu prevederile art.123 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, doamna consilier local Mirela
Cazacu a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2021, alegere care a făcut
obiectul primului proiect de hotărâre, iar din acest moment a preluat conducerea ședinței.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.9/15.01.2021, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.10370/15.01.2021 și sub confirmare de primire în poșta electronică și în
aplicația https://web.whatsapp.com, fiind publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la
sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare sau completare, astfel că
ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al
orașului Ianca, pentru luna ianuarie 2021;

2.-Proiect de hotărâre nr.2 privind schimbarea temporară a destinației Sălii de sport din
cadrul Campusului Școlar «Nicolae Oncescu», în vederea înființării unui Centru de vaccinare
împotriva Covid-19 în orașul Ianca;

Cu precizarea că proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil și fără obiecții de către
comisiile de specialitate, iar primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a fost deja aprobat în
unanimitate de voturi, președintele de ședință a invitat consilierii locali la dezbateri asupra celui
de-al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, care de altfel a fost și motivul organizării
acestei ședințe extraordinare.

Dat fiind faptul că nu au fost intervenții, proiectul de hotărâre nr.2 a fost supus la vot și
aprobat în unanimitate, după care președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 18 ianuarie 2021, drept pentru care
s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

Mirela  CAZACU Alexandru STERIAN
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