
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 29 iulie 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 secretar general Alexandru 
Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind domnul primar Fănel George Chiriţă 
care este în concediu de odihnă. 
      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 hârtie la ședințele pe comisii din data de 27.07.2021 și publicate pe site-ul 
propriu la secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, 
opinii sau propuneri de completare sau 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 ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 17.06.2021 a fost transmis 
consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică, precum și la ședințele pe 
comisii din data de mai sus, 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. 
      În continuare, 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 Ionel MANOLE a fost ales președinte 
de ședință pentru luna iulie, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.43 în unanimitate de voturi, iar din acest 
moment a preluat conducerea ședinței de astăzi. 
      La propunerea domnului Viorel Ciucaşu s-a ținut un moment de reculegere în memoria fotbalistului Ștefan 
Vrăbioru, la 22 de ani de la trecerea acestuia în neființă, după care preşedintele de şedinţă prezintă proiectul 
ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului nr.266/19.07.2021, transmisă în format letric consilierilor 
locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 16143/19.07.2021, precum  și  sub confirmare de primire 
în aplicația https://web.whatsapp.com și prin poșta electronică, publicată pe pagina de internet www.primaria-
ianca.ro şi afişată la sediul consiliului local, pentru 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.43 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.44 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de 
investiții «Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae 
Oncescu»; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.45 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul 
Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții 
«Reabilitare termică corp clădire Școala gimnazială din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu»; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.46 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de 
investiții «Reabilitare drum exploatare sat Plopu»; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.47 privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul 
Brăila prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul nou de investiții 
«Reabilitare drum exploatare sat Plopu»; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.48 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2021; 
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      7.-Proiect de hotărâre nr.49 privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui imobil din domeniul 
public al orașului, administrat de consiliul local, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Brăila în vederea în vederea organizării și funcționării C.S.V.S.A. Oficială Ianca; 
      8.-Proiect de hotărâre nr.50 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, 
situat în intravilanul orașului Ianca, doamnei Iancu Victoria-proprietara construcțiilor edificate pe acest teren; 
      9.-Proiect de hotărâre nr.51 privind vânzarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, 
situat în  intravilanul satului Oprișenești, domnului Cotigă Fănel-proprietarul construcției edificate pe teren; 
      10.-Dverse 
      Cu precizarea că toate 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 27 iulie 2021, s-a trecut în continuare la 
dezbaterea acestora în ordinea aprobată. 
      În fapt, la niciunul din proiectele de hotărâri nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate 
în unanimitate. 
      S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      Dl.Emil Durbacă: „Locuiesc în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.188, și am venit să aduc în atenția 
domnului primar și a poliției locale situația spălătoriei auto cu care mă învecinez. Mai exact aș dori să știu 
cine a emis avizele de funcționare și cine a aprobat să funcționeze non-stop? Cum e posibil să funcționeze 
și noaptea, când se învecinează cu locuințe? Trebuie verificate avizele/autorizațiile inițiale, dacă mai 
corespunde cu ce e acum, pentru s-a tot extins cu boxele spălătoriei și a înființat acolo și o cafenea.”  
      Dl.Secretar: „Am notat sesizarea dumneavoastră în procesul verbal, pe care-l voi pune la dispoziție 
domnului primar.” 
      Dl.Ionel Manole: „Îl rog pe domnul viceprimar să-i transmită și domnului primar rugămintea de a găsi o 
soluție cu deșeurile de la cimitire rezultate din curățenia mormintelor. Am vorbit cu preotul, am înțeles că e 
ceva generalizat și că cimitirele sunt în administrarea parohiilor, deci este responsabilitatea lor și nu a 
primăriei, însă chiar nu se poate face un minim efort pentru a amplasa acolo un tomberon mare? Știu, mi s-
a spus la o interpelare anterioară că parohia trebuie să încheie contract cu Direcția Serviciilor Publice,  dar 
totuși nu se poate găsi o soluție să se finanțeze de primărie această acțiune, pentru că mai mult de 100 lei/ 
lună nu cred că ar costa.” 
      Dl.Viceprimar: „Le-am dus de două ori tomberoane și de fiecare dată le-au furat, așa că am renunțat! Am 
făcut și plângere la poliția națională, însă nici camerele video din sat nu au ajutat la descoperirea făptașilor. 
Oricum am ajutat mereu parohiile, am dus acolo beneficiarii de ajutor social și am cărat gunoiul cu căruța lor, 
am făcut curățenie și în cimitir, pe alei nu și la morminte.” 
      Dl.Liviu Dragomir: „Cred totuși că se poate rezolva această problemă, cu un mic efort financiar, dacă am 
închide tomberonul într-un țarc din plasă sub lacăt, cu platformă betonată.” 
      Dna.Iuliana Doinița Bicoiu: „Există intenția unui profesor de înot de a instrui/pregăti copii în bazinul de la 
stadion, însă ar dori să știe cum ar putea fi pus la dispoziție bazinul și în care interval orar?” 
      Domnul Marius Trufașu, referent la Casa de cultură, a informat că se poate proceda în mod similar 
activității/colaborării cu instructorul de dans pentru care s-au alocat astăzi fonduri pentru prestările de servicii, 
doar că bazinul nu poate fi pus la dispoziție în această perioadă decât după ora 18,00.  
      Dl.Secretar: „Ar mai fi o problemă: dacă este o activitate privată nu se poate pune la dispoziție bazinul în 
mod gratuit. Soluția ar fi colaborarea cu o unitate de învățământ, sau să se achite taxele orare aprobate.” 
      Dl.Viorel Ciucașu: „A mai fost în trecut o inițiativă similară, însă din cauza pretențiilor și condițiilor impuse 
de instructor, nu s-a mai concretizat nimic.” 
      Dna.Iuliana Doinița Bicoiu: „Mai am o problemă de sesizat: există la parcul de sonde din Oprișenești un 
sistem de alarmă care se activează la orice mișcare și rămâne așa toată noaptea dacă nu este dezactivată. 
Vă rog să solicitați OMV-ului să facă la un fel pentru că trezește tot satul, iar asta se întâmplă foarte des!” 
      După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
local al oraşului Ianca de astăzi, 29 iulie 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 
(două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   SECRETAR  GENERAL,  
 
 
         Ionel MANOLE                                                                                                  Alexandru  STERIAN 
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