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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 iulie 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 George

Sterpu. 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,
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
28 iunie 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 24.07.2018,
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, domnul consilier local Mircea Mircescu
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.432/16.07.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.
17582/16.07.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul
primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Ianca, precum și completarea titlului Proiectului de
Hotărâre nr.57, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
Unității Administrativ Teritoriale Oraș Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism, precum și extinderea de
drept a valabilității prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

2.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare
a spațiului nr.2 cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1,
precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile speciale de vânzare a spațiului;

3.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare
a spațiului nr.4 cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1,
precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile speciale de vânzare a spațiului;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018, precum și
desființarea unor posturi vacante, personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca;

5.-Proiect de hotărâre privind cooperarea între Consiliul Local Ianca și Consiliul Județean Brăila, în
vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS;

6.-Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor oraşului
Ianca în procesul de contestare a Ordonanței de clasare nr.2004/P/2011/18.04.2017 a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Brăila;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul nr.670/10.09.2009 de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

8.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al oraşului Ianca, administrat de Consiliul Local;

9.-Diverse;
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Cu precizarea că toate proiecte 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 primul proiect de hotărâre, privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General
şi a Regulamentului Local de Urbanism, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului medical nr.2, dezbaterile au avut loc pe articole,
fiind următoarele intervenții:

Dl.Viceprimar: „La comisie s-a aprobat un amendament, anume ca prețul să fie plătit într-o singură rată
și nu eșalonat pe 10 ani, așa cum a cerut doamna doctor Diana Bobancu. Așa s-a procedat și în cazul
spațiului cumpărat de domnul doctor Marin Năstășel, iar la următorul proiect de hotărâre o să vedeți că și
doamna doctor Adela Stanciu a precizat că va achita integral prețul la data încheierii contractului de vânzare.”

Dl.Secretar: „Domnule președinte, în calitate și de secretar al comisiei speciale de vânzare a spațiilor
medicale, am să transmit amendamentul ca o sugestie/dorință a consiliului local și nu ca o normă/obligație,
adică amendamentul nu poate fi preluat în hotărâre deoarece competența negocierii prețului final, precum și
modalitatea de plată a prețului, sunt ale comisiei speciale. Aici se însușește raportul de evaluare pentru
stabilirea prețului minim de la care se pleacă negocierile și se stabilesc reprezentanții consiliului local în
comisie. Pe de altă parte, chiar dacă s-a cerut plata eșalonată pe 10 ani (pentru că O.U.G.nr.68/2008 prevede
posibilitatea vânzării în rate pe 15 ani), asta nu înseamnă că această cerință/posibilitate devine o obligație
pentru cealaltă parte! Repet, în comisia specială se va decide prețul final și modalitatea de plată.”

În continuare, doamna Maria Alexe a făcut următoarele propuneri pentru reprezentanții consiliului local
în cele două comisii:

-Florea Lupu și Mariana-Luminița Anghelache-membri titulari în comisia de vânzare, Viorel Ciucașu și
Ionel Moșescu-membri supleanți; domnul Viorel Ciucașu a refuzat această calitate, din motive obiective,
astfel că a fost propus domnul consilier local Daniel-Ernest Chiru;

-George Priceputu și Liviu Dragomir-membri titulari în comisia de contestații, Ștefan Marcel Mitrea și
Dănuț Pisică -membri supleanți.

În unanimitate de voturi propunerile au fost înscrise pe buletinele de vot, după care s-a trecut la
exercitarea votului individual și secret.

Tot doamna Maria Alexe a propus și s-a aprobat în unanimitate constituirea unei comisii de numărare a
voturilor, în componența: Mirela Cazacu, Radian Stănculescu și Ștefan Racu, comisie care va activa și la
ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

După exercitarea votului, s-a constatat că propunerile au fost aprobate în unanimitate. De asemenea și
proiectul de hotărâre în ansamblu și în forma propusă a fost aprobat cu același cvorum de 16 voturi pentru.

În unanimitate de voturi a fost aprobat și următorul proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului medical
nr.4, reprezentanții consiliului local în cele două comisii fiind aceeași stabiliți anterior.

Tot așa, pe articole, alineate și litere, au avut loc dezbaterile și la Proiectul de Hotărâre nr.57, cel referitor
la rectificarea bugetului local și desființarea unor posturi vacante, după cum urmează:

-art.1, unde nu au fost intervenții, a fost aprobat în unanimitate de voturi;
-art.2, referitor la bugetul Direcției Serviciilor Publice, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Veți cumpăra acest mijloc de transport la fel ca arma cu tranchilizante, aprobată tot

pentru dotarea serviciului de gestionare a câinilor comunitari?”
Dna.Anca Dumitrache-Director D.S.P.: „Da, înțeleg ironia, pentru că am returnat arma, însă acum vom

achiziționa mijlocul de transport si nu-l voi mai returna!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate și art.2.
La celelalte articole, după ce domnul secretar a detaliat motivele desființării acelor posturi vacante, nu

au mai fost alte intervenții, fiind de asemenea supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, însă înainte
de a se trece la votul final, domnul Gicu Mitache a mai cerut totuși unele lămuriri în privința sumei de 60 mii
lei alocată suplimentar pentru sport.

Dl.Gicu Mitache: „Plecând de la faptul că la rectificarea bugetului liceului a fost o adresă/o justificare, că
la rectificarea bugetului DSP a fost iarăși un referat cu o motivație, am o întrebare pentru doamna Turcu: la
suma de 60 mii lei pentru sport, ce justificare avem, pentru că mi se pare o sumă exagerată? Cine a solicitat
această sumă și de ce? Din câte știu avem mai multe ramuri de sport în oraș, iar la fotbal sunt trei echipe:
Viitorul cu două echipe și Voința Plopu. Eu nu vreau să-mi dau votul pentru această sumă din care să se
finanțeze jucători din alte localități. Pentru care activitate sportivă sunt acești bani? ”

Dna.Georgiana Turcu-șef serviciu financiar contabil: „Motivația se regăsește în referatul domnului
primar.”
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Dl.Primar: „Dați-mi voie să detaliez ce-am scris în referat. La începutul anului am aprobat doar suma
pentru returul campionatului trecut, iar acum suma propusă este tot pentru Clubul Sportiv Viitorul Ianca, mai
exact pentru turul anului competițional 2018-2019, pentru că dorința tuturor este aceea de promovare în Liga
a III a. Vreau să știți că și echipa de fotbal din satul Plopu, care nu avea certificat de identitate sportivă și nu
putea primi bani de la bugetul local, face parte acum tot din Clubul Sportiv Viitorul, club care are în prezent
80 de jucători legitimați. Obiectivul este promovarea și va fi înscris în contractul de finanțare. Și încă ceva,
pentru că v-ați referit la jucătorii din alte localități legitimați la Viitorul Ianca: nu este nici un fotbalist din Ianca
cu vârsta peste 18 ani care să joace în altă localitate din județ, iar noi să aducem jucători din altă parte.
Adică, fondul de jucători din Ianca este utilizat în totalitate, însă nu este suficient valoric pentru a promova.”

Dl.Gicu Mitache: „Da, acum am înțeles motivația sumei, iar dacă se va realiza acest obiectiv necesarul
va fi cu mult mai mare. Totuși sunt bani publici și ar fi trebuit o detaliere: ce sumă pentru echipamente, ce
sumă pentru transport, arbitraje, cartonașe, asigurări și asistență medicală, etc. O estimare măcar pentru cei
60 mii și o detaliere exactă pentru suma cheltuită din retur, le doresc la următoarea ședință.”

Dna.Georgiana Turcu-șef serviciu financiar contabil: „Și eu aș fi vrut să știu aceste detalii !”
Dl.Primar: „Da, la următoarea ședință am să vă prezint raportul financiar detaliat pentru suma din retur și

estimarea cheltuielilor pentru cei 60 mii lei.”
Dl.Gicu Mitache: „Eu doresc ca această situație, cu justificarea banilor cheltuiți la fotbal, să ne fie

prezentată la ședința următoare sub girul șefei serviciului financiar contabil.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, fiind aprobat în unanimitate.
La următoarele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la

vot și aprobate în unanimitate.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, a fost la dumneavoastră în ultimul timp domnul Sava Petruș? Dacă

nu, am să vin eu în fiecare zi până se rezolvă!”
Dl.Primar: „Nu a venit, dar știu că vă referiți la drumul de lângă linia ferată, de la Gară și până la

str.Primăverii, deteriorat de ploile din ultimul timp. Să nu credeți că nu este în atenția mea, însă vreau să știți
că este o criză de balast cum n-am mai întâlnit până acum. Ne gândim la soluții și o vom rezolva cumva.

În altă ordine de idei, dacă nu mai sunt alte intervenții, vreau să vă dau câteva detalii la suma de 170 mii
lei alocată astăzi pentru întocmirea studiilor și documentațiilor tehnico economice în scopul promovării/
implementării obiectivului ‹‹Investiții în infrastructura orașului  Ianca pentru revitalizarea fizică, economică și
socială a comunității defavorizate››. În fapt, avem în vedere reabilitarea clădirii Casei de cultură, inclusiv
realizarea șarpantei, amenajarea întregului platou și înființarea de noi parcări în fața clădirii. Apoi, cu 40%
din valoarea lucrărilor de la Casa de cultură, pentru că așa prevede ghidul măsurii, vom reabilita parcul
orășenesc, constând în realizarea unei alte scene, împrejmuiri noi, mobilier urban, spații de joacă și fitness
moderne, dar și amenajarea/suplimentarea locurilor de parcare la stradă. În fine, în limita fondurilor, în proiect
este și asfaltarea străzii Orizontului înființată recent în zona de sud a orașului, între străzile Rozelor și și
Zorilor, unde s-au extins construcțiile de locuințe.

O ultimă informație: vreau să știți că am fost singura localitate, la categoria orașe, din cele șase județe
care alcătuiesc Regiunea de dezvoltare Sud-Est, care am depus în termen proiectul aprobat acum două luni
‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei
prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon, cu cele 4
autobuze noi prevăzute în proiect. Așa că, dacă se respectă principiul primul venit-primul servit, sunt șanse
foarte mari să fie accesat.”

După aceste intervenții, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 26 iulie 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,

Mircea MIRCESCU Alexandru STERIAN
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