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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 27 iulie 2017, 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 Liviu
Dragomir. 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
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 29 iunie 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
25.07.2017, 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 George
Priceputu a fost ales preşedinte
de şedinţă, pentru
o lună, care din
acest moment a preluat conducerea
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şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.523/17.07.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.17383/18-07-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală
supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor 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 indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu luna
iulie 2017;
2.-Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, în gestiune directă, dat în
administrarea Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea
organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca, pe anul 2017;
4.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul
public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca;
5.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;
6.-Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018;
7.-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.
La primul proiect de hotărâre, referitor la stabilirea limitelor salariilor de bază pentru personalul din
aparatul propriu, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate, doar domnul primar a
ținut să informeze consilierii locali că pe luna iulie indemnizația acestora va fi de 611 lei net.

La al doilea proiect de hotărâre, privind înființarea serviciului de iluminat public, au fost următoarele
intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Având în vedere ceea ce s-a scris în Anexa 1, pag.20, pct.1.3, în privința
răspunsurilor la solicitările scrise ale beneficiarilor, am o simplă întrebare pentru doamna director: dacă nu
se rezolvă la timp, cine ia sancțiunile?”
Dl.Primar: „Operatorul serviciului, însă o să vedeți că cele mai multe sesizări vor fi la primărie. Cert
este că activitatea o voi monitoriza personal și numai la comanda mea vor fi efectuate intervenții.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate.
La următorul proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului D.S.P., au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Tot pentru doamna director, pornind de la faptul că numărul de posturi nu se
modifică, am o nouă întrebare: când ați făcut bugetul pe acest an ați alocat fondul de salarii pentru toate
cele 33 de posturi, adică inclusiv pentru cele vacante?”
Dna.Anca Dumitrache:- Director DSP: „Nu, numai pentru cele ocupate, altfel nu ar mai fi fost necesară
rectificarea bugetului astăzi.”
Dl.Gicu Mitache: „Încă ceva: observ o sumă pentru drepturi salariale în natură, ce reprezintă?”
Dna.Anca Dumitrache: „Voucherele de vacanță. Da, e cam nepotrivit titlul articolului bugetar.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind la fel aprobat în unanimitate.
La al patrulea proiect de hotărâre, privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare, au fost următoarele intervenții:
Dl.Secretar: „La ședința comisiei de specialitate, domnul consilier Gicu Mitache a constatat că a fost
omisă de la reducere taxa specială pentru persoanele juridice și a solicitat ca până la ședința de astăzi
doamna director să refacă Anexa la proiectul de hotărâre, ceea ce de altfel s-a și realizat, astfel că astăzi
se va vota Anexa completată și cu acea taxă specială pentru persoanele juridice, redusă conform fișei de
fundamentare prezentată de doamna Anca Dumitrache.”
Dl.Primar: „Vreau totuși să fac și eu o remarcă: în urmă cu câteva luni, când am mărit aceste tarife din
cauza acelei taxe de depozitare de 80 lei/tonă, au fost persoane care au spus că nu este în regulă
majorarea lor. Iată că Guvernul Tudose, la insistențele asociațiilor orașelor și comunelor, a amânat
această taxă până în 2019 și acum avem posibilitatea reducerii tarifelor prin excluderea influenței taxei de
depozitare.”
Acestea au fost intervențiile la acest proiect de hotărâre, după care s-a supus la vot și aprobat în
unanimitate, cvorum cu care a fost aprobat și penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice, la care nu
au fost intervenții.
În fine, nici la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind reorganizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017-2018, nu au fost intervenții, fiind și
el supus la vot, însă nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării hotărârii, cvorumul înregistrat fiind
de 4 voturi pentru și 8 voturi abținere, neparticipând la vot consilierii locali Maria Alexe, Mirela Cazacu,
Daniel-Ernest Chiru și George Sterpu, pentru a nu fi în conflict de interese.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care a fost înregistrată doar
intervenția domnului primar, după cum urmează:
Dl.Primar: „Vreau să vă informez că joi s-a semnat Ordinul de finanțare pentru proiectele din PNDL-2,
printre acestea regăsindu-se și cele privind asfaltarea străzilor interioare din satele Berlești și Tîrlele Filiu.
Având în vedere că în presa locală s-a scris că județul Brăila a primit printre cele mai mici sume, vreau să
vă spun că în realitate au fost aprobate toate proiectele depuse din județul nostru, indiferent de culoarea
politică. S-a făcut comparație pe nedrept cu suma primită de județul Buzău, dar nu s-a spus adevărul că
acest județ are 96 de localități, adică dublu cât județul Brăila! În fine, vă mai informez că în curând vor
începe lucrările la drumul comunal Berlești-Batogu, cu fonduri doar din bugetul local.”
După această intervenție preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 iulie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces
verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU
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