
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                 PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 27 ianuarie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, 
organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul instituției. La şedinţă participă 16 
consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Romeo Ciortan. 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, în format electronic prin e-mail și în aplicația https:// 
web.whatsapp.com, pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 25.01.2022 și publicate pe site-ul 
instituției, la secțiunea Monitorul Oficial Local, la care nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii 
sau propuneri de completare sau de modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au fost solicitări din 
partea societăţii civile pentru organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri. 
      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 consiliului local din 23.12.2021 a fost 
transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică, precum și la 
ședințele pe comisii din data de 25.01.2022 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. 
      Ordinea de zi propusă prin Dispoziţia primarului nr.8/17.01.2022, transmisă în format letric consilierilor 
locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.10412/17.01.2022, sub confirmare de primire în 
aplicația https://web.whatsapp.com și prin poșta electronică, publicată pe pagina de internet a instituției şi 
afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru completare sau modificare, a fost 
supusă la vot și aprobată în unanimitate, astfel:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.2 privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din U.A.T. Oraș Ianca, pentru anul școlar 2022-2023; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.3 privind aprobarea procedurilor și criteriilor pentru acordarea și finanțarea unor 
beneficii sociale din bugetul orașului Ianca; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea deficitului în secțiunea de dezvoltare a bugetului local din 
anul 2021, stabilit prin Dispoziția primarului nr.2/03.01.2022, precum și aprobarea utilizării unei sume din 
excedentul bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă în secțiunea de funcționare din 
anul în curs, potrivit Dispoziția primarului nr.3/03.01.2022; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.5 privind efectuarea unui schimb de terenuri între U.A.T. Oraş Ianca, prin 
Consiliul Local, și S.C. Super Eggs S.R.L. Brăila; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.6 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, 
situat în  intravilanul orașului Ianca, domnului Badea Cristian-proprietarul construcției edificate pe acest teren; 
      7.-Diverse. 
      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.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al oraşului Ianca, domnul consilier local Radian Stănculescu a fost ales președinte de ședință pentru 
luna ianuarie 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.1 în unanimitate de voturi, iar din acest moment a 
preluat conducerea ședinței de astăzi.  
      Cu precizarea că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil și fără obiecții de 
către comisiile de specialitate, în ședințele acestora din data de 25 ianuarie 2022, preşedintele de şedinţă a 
invitat la dezbateri asupra Proiectului de hotărâre nr.2. 
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      Nefiind intervenții, Proiectul de hotărâre nr.2 a fost supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      La Proiectul de hotărâre nr.3, au fost următoarele intervenții: 
       Dl.Viorel Ciucașu: „Aș pune în discuție posibilitatea acordării acestor beneficii sociale și pentru cazurile 
intervenite anterior adoptării acestei hotărâri. Spun asta pentru că avem o situație deosebită la liceul nostru, 
unde sunt doi frați gemeni, elevi în clasa a VIII a, cărora le-a decedat tatăl de curând, iar mama i-a părăsit 
de mult timp și nu mai au nicio susținere materială.” 
      Dl.Secretar: „V-am spus și la comisie că prevederile acestei hotărâri, inclusiv cele referitoare la acordarea 
ajutorului de înmormântare, nu se pot aplica retroactiv, ci numai pentru viitor, pentru situațiile apărute ulterior 
intrării în vigoare a acesteia. Aici trebuie verificat dacă se poate obține un ajutor de înmormântare de la Casa 
județeană de pensii, chiar dacă tatăl acestor copii nu era pensionar, sau să analizăm posibilitatea acordării 
unui ajutor social de urgență și nu unul de înmormântare.” 
      Dl.Primar: „Domnule consilier, tatăl acestor copii a lucrat undeva, era salariat sau pensionar când a 
decedat? Care era situația acestuia?” 
       Dl.Viorel Ciucașu: „Am să mă interesez, eventual le spun să vină la dumneavoastră, dar trebuie făcut 
ceva în privința lor pentru că nu mai au niciun sprijin.” 
       Dl.Mircea Mircescu: „Mai trebuie verificat dacă tatăl acestor elevi a avut ultimul domiciliu în Ianca, pentru 
că am informații că avea domiciliul în satul Dedulești, unde a locuit mult timp.” 
      Legat de acordarea diplomei de fidelitate și a ajutorului financiar soților care împlinesc 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă, domnul secretar a dat citire unei scrisori adresate Consiliului Local de către un locuitor 
din Ianca, potențial beneficiar, prin care se propune organizarea unei ședințe festive cu toate aceste familii 
în prezența consilierilor locali, la care domnul primar să înmâneze fiecăruia diploma și ajutorul financiar. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate Proiectul de hotărâri nr.3, în forma 
propusă.        
      La Proiectul de hotărâre nr.4 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat de asemenea în 
unanimitate. 
      La Proiectul de hotărâre nr.5 au fost următoarele intervenții: 
      Dna. Violeta Roșioru-reprezentant S.C. Super Eggs S.R.L.: „Așa cum am precizat și în adresă, am propus 
acest schimb de terenuri pentru a nu bloca accesul cetățenilor din satul Plopu la DN 2B. Noi vrem să 
împrejmuim acest teren pe care îl avem în proprietate și nu va mai fi posibilă utilizarea drumului creat pe 
terenul nostru de către locuitorii satului Plopu, dacă nu se va realiza acest schimb.” 
      Dl.Secretar: „Ați constatat că absolut toate cheltuielile aferente au fost și vor fi în continuare suportate de 
această societate, care ne oferă la schimb și o suprafață mai mare cu cca 3.000 mp decât cea a orașului!”  
      După aceste intervenții s-a supus la vot Proiectul de hotărâre nr.5, însă nu a întrunit numărul de voturi 
necesar aprobării, cvorumul înregistrat fiind de 9 voturi pentru ale grupului de consilieri P.S.D. și 7 voturi 
abținere ale grupului de consilieri P.N.L. + consilier independent, pentru adoptare fiind necesare 12 voturi 
pentru, deoarece schimbul de terenuri este echivalent înstrăinării patrimoniului.     
      Dna. Violeta Roșioru: „Asta e, schimbul era doar în favoarea dumneavoastră, iar de mâine vom începe 
demersurile pentru împrejmuirea terenului.” 
      La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, vânzarea terenului către 
domnul Badea Cristian fiind aprobată în unanimitate de voturi. 
      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, 27 ianuarie 2022, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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