
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 11 iulie 2019, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept

domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul general
al orașului, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Având în vedere caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, nu a mai fost necesară realizarea
procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică. De asemenea, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 27.06.2019, precum și cel
de astăzi, vor fi supuse aprobării la proxima ședință ordinară a consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ, respectiv 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
prezenți, doamna consilier local Mirela Cazacu a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru luna iulie, care
din acest moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.375/10.07.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.15862/10.07.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare și completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot
și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe
termen limitat,  Clubului Sportiv ‹‹Viitorul›› Ianca în scopul organizării și desfășurării meciurilor din Liga a-
III-a a Campionatului Național de Fotbal, începând cu sezonul competițional 2019-2020.

Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia de specialitate nr.1, și după
ce domnul secretar a informat consiliul local despre caracterul de urgență al acestei ședințe, precum și
despre unele noutăți din Codul administrativ referitoare la administrarea patrimoniului, la cvorumul pentru
înstrăinare și cumpărare de bunuri, la definițiile privind majoritățile simple, absolute și calificate, s-a trecut
în continuare la dezbaterea proiectului de hotărâre, unde au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Observ că nu este prezent niciun reprezentant al clubului, pentru că aș fi vrut să
știu dacă consiliul director are aceeași componență de la înființare. Nu de alta, dar văd că sunt și decedați
printre ei!”

Dl.Viorel Ciucașu: „În adresa clubului s-a cerut atribuirea în folosință gratuită pe 10 ani, iar în proiect
se prevede doar 5 ani. Va fi de acord clubul cu această prevedere?”

Dl.Primar: „Așa a solicitat, dar nu suntem obligați să și fim de acord. Asta e propunerea executivului,
însă dumneavoastră puteți modifica termenul.”

După aceste intervenții, s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre în forma
propusă, după care președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 11 iulie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în
2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL ORAȘ IANCA,

Mirela  CAZACU Alexandru  STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395


