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Nr.15800/28.07.2022 
                                                                    

                                                             PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 28 iulie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată și 
desfășurată la sediul autorității deliberative, cu prezența fizică a consilierilor locali. La şedinţă participă 13 
consilieri locali din cei 17 consilieri locali existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna Mirela Cazacu și domnii 
Ștefan Marcel-Mitrea, Dănuț Pisică și Radian Stănculescu. 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 www. 
whatsapp) și pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 26.07.2022, fiind publicate pe site-ul propriu 
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 30.06.2022 a fost transmis 
consilierilor locali în aplicația www.whatsapp, prin poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii din data 
de 26.07.2022 pentru a lua cunoștință de conținutul acestuia, la care s-a înregistrat o obiecție a domnului 
consilier local Ionel Manole, astfel: 
      -Dl.Ionel Manole: Domnule secretar, sunt conștient că oricât v-ați strădui nu puteți reține întocmai toate 
luările de cuvânt/intervențiile din timpul ședințelor. La dezbaterea proiectului de hotărâre privind tarifele de 
operare pentru serviciul public de salubrizare, nu s-a reținut în procesul verbal întrebarea mea către doamna 
Dumitrache Anca-directorul executiv al Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local, anume: 
cine și cum cubează componenta reziduală a deșeurilor? La această întrebare nu mi s-a răspuns și de aceea 
solicit doamnei director executiv să ne prezinte la ședința următoare modalitatea de cubare a deșeurilor. 
      Cu această obiecție, procesul verbal al ședinței anterioare a fost supus la vot și aprobat în unanimitate, 
fără alte obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie afișat la sediul consiliului local și publicat 
pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată special acestui document. 
      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului 
nr.368/18.07.2022, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.16351/18.07.2022, sub confirmare de primire în aplicația www.whatsapp și prin poșta electronică, publicată 
pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul primar informează că a 
fost nevoit din motive obiective (detaliate în adresa de înștiințare nr.16590/25.07.2022), să retragă Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului nou de investiții «Execuție lucrări 
pentru modernizare Casa de cultură, parc, parcări și străzi din proximitatea Casei de cultură din orașul Ianca», 
actualizați după atribuirea contractelor de execuție lucrări, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și 
aprobată în unanimitate este următoarea: 
      1.-Proiect de hotărâre nr.44 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al orașului Ianca 
pentru luna iulie 2022; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.45 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.46 privind prelungirea termenelor de concesionare a unor terenuri din domeniului 
public administrat de consiliul local, pe care sunt amplasate instalațiile aferente stațiilor de protecție catodică 
a conductelor de gaze naturale, Societății Engie România S.A.-Operatorul zonal al serviciului public de 
distribuție a gazelor naturale; 
      4.-Diverse. 
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JUDEȚUL BRĂILA 
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      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, cu modificările și completările ulterioare, domnul consilier local Romeo Ciortan a fost 
ales președinte de ședință pentru luna iulie 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.44 în unanimitate de 
voturi, iar din acest moment a preluat conducerea ședinței de astăzi.  
      Înainte de a se trece la dezbaterea materialelor de pe ordinea de zi, la solicitarea domnului consilier local 
Viorel Ciucaşu și cu acordul celor prezenți, s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist 
Ștefan Vrăbioru, la împlinirea a 23 de ani de la trecerea acestuia în neființă.  
      În continuare, 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 26.07.2022, preşedintele de şedinţă 
a invitat la dezbateri asupra acestora. 
      La Proiectul de hotărâre nr.45, privind rectificarea bugetului local, au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Am câteva probleme pe care vreau să le aduc în atenția executivului:  
      -la o ședință precedentă, doamna director al Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» a fost întrebată unde 
se țin orele de sport la Școala Sărățeni și ne-a răspuns că afară, în curtea școlii, iar când timpul nu permite 
într-o sală de clasă. Acum observ că s-a venit cu un proiect pentru construirea unui gard de aluminiu, precum 
și amenajarea curților interioare la cele două locații: oare nu era mai utilă și necesară o sală de sport și apoi 
gardul și spațiile verzi?; 
      -tot la această școală s-a concesionat cu ceva timp în urmă acel imobil pentru un proiect tip after school  
și aș dori să știu care mai e stadiul implementării acestuia/hotărârii consiliului local adoptată în acest sens?;   
      -în altă ședință ne-ați spus că intenționați mutarea Grădiniței de pe str.Gării în clădirea garsonierelor din 
curtea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», iar în curând începe noul an de învățământ și observ că nu 
este nicio mișcare acolo: ne puteți spune care este și stadiul acestei intenții? 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, în primul rând trebuie să vă spun că aceasta nu este o rectificare propriu-
zisă pentru liceu. Anul trecut, fosta conducere a liceului a cumpărat 19 stâlpi de gard cu suma imensă de 85 
mii lei, fără TVA, pe care a prevăzut-o la cheltuieli materiale, iar acum, la recomandarea auditorilor Camerei 
de Conturi Brăila făcută în urma controlului din aceste zile, acea sumă de 100 mii lei este redistribuită de la 
cheltuieli materiale/reparații la cheltuieli de capital/investiții. Așadar, nu este o sumă suplimentară alocată 
acum, pe care să o propuneți/redirecționați pentru amenajarea unei săli de sport la acea școală.    
      -Dl.Ionel Manole: Domnule primar, titlul proiectului de hotărâre este rectificarea bugetului local, cum nu e 
rectificare? 
      -Dl.Primar: Da, așa e titlul proiectului de hotărâre, pentru că pe parcursul lui cuprinde și rectificări propriu-
zise! În privința spațiului închiriat pentru acel proiect tip after school, vă informez că din această toamnă va fi 
implementat, pentru că este cu finanțare nerambursabilă și nu se pune problema abandonării lui. Da, Grădinița 
de pe str.Gării va fi mutată în clădirea garsonierelor din curtea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», dar 
sunt câteva etape de parcurs, inclusiv evaluarea ARACIP, dar suntem pe drumul cel bun.  
      -Dl.Ionel Manole: Domnule primar, când va fi totuși rectificarea bugetară propriu-zisă? 
      -Dl.Primar: Când vom avea venituri suplimentare.  
      -Dl.Ionel Manole: Atunci veți aloca și bani pentru lemne la școli? 
      -Dl.Primar: Nu știu, vom vedea, pentru că aceste cheltuieli se finanțează din costul standard/elev, bani 
alocați de la bugetul de stat.  
      -Dl.Viorel Ciucașu: Domnule președinte, vă anunț că eu nu voi participa la votarea acestui proiect de 
hotărâre, ca salariat la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu», pentru a nu fi în conflict de interese. 
      După aceste intervenții, s-a supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, dar nu a 
întrunit numărul necesar de voturi adoptării, înregistrându-se 6 voturi abținere ale consilierilor PNL și 6 voturi 
pentru ale consilierilor PSD, necesar adoptării fiind minim 9 voturi pentru! 
      La Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenelor de concesionare a unor terenuri Societății Engie 
România S.A. nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.  
      S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții:       
      -Dl.Rădel Alexe: Am cerut și eu o informare la Primăria Ianca privind parcarea autocamioanelor de mare 
tonaj pe strada Nicolae Oncescu, dar mi s-a dat un răspuns pe lângă subiect! Mi s-a răspuns că deținătorii de 
autocamioane de mare tonaj sunt proprietarii de imobile pe această stradă, dar eu am întrebat cu totul altceva: 
dacă este legal să parcheze pe acea stradă dat fiind faptul că acolo sunt instalate indicatoare cu oprirea 
interzisă și indicatoare cu accesul interzis autovehiculelor cu tonaj mai mare de 1,5 tone. Tocmai de aceea l-
am invitat la ședință pe șeful poliției locale să ne explice cum se aplică legea. În Regulamentul de organizare 
și funcționare a aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordine, la serviciul poliție 
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locală în domeniul circulației pe drumurile publice, la art.54-lit.h) spune așa: „...constată contravenții și aplică 
sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul 
interzis, având dreptul de a dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar...”, iar la lit.i) se arată:  
„...constată și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe 
anumite sectoare de drum...”. 
      Întrebare pentru șeful Poliției Locale Ianca: este legal să se staționeze sau să se parcheze camioane pe 
acea stradă și nu numai acolo, dar cu precădere aici, pentru că exista acele semne de circulație? Dacă doriți, 
vă pot citi din Regulamentul de aplicare a O.U.G.nr.195/2002, unde la art.143 spune că se interzice staționarea 
voluntară a autovehiculelor: a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară; b) în zona de acțiune 
a indicatorului cu semnificația staționare interzisă; c) pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m. 
      -Dl.Leca George-Șeful Poliției Locale: Referitor la întrebarea dumneavoastră, la segmentul de drum unde 
este instalat indicatorul cu interdicția de 1,5 tone pe axă, conducătorii auto au obligația sa respecte legislația 
în vigoare, doar că societatea la care bănuiesc că vă referiți, la un anumit domn, are sediul în zona respectivă. 
      -Dl.Rădel Alexe: Sigur…..??? 
      -Dl.Ionel Manole: Domnul Leca, vă auziți ce spuneți? V-a citit din Regulament unde nu spune nimic de 
sediul societății sau riverani! 
      -Dl.Leca George: Situația nu am întâlnit-o ca să putem lua măsuri, deoarece șoferii respectivi nu au fost 
găsiți  la mașini și nu putem întocmi procesul verbal în lipsă. 
      -Dl.Mircea Mircescu: Autocamioanele nu sunt parcate pe stradă. 
      -Dl.Ionel Manole:  Nu sunt parcate pe stradă, dar accesul până la proprietate se face pe sens interzis, asta 
rezultă clar! 
      -Dl.Ionel Moșescu: Pe strada Gării este aceeași situație: este interzis, dar intră cu mașina de ciment să 
descarce la domnul Grigore Mihăița, pe astea nu le vedeți?  
      -Dl.Mircea Mircescu: Da, de ce nu le vede și pe alea?! 
      -Dl.Rădel Alexe: Acolo se face doar aprovizionare, nu parchează sau staționează permanent! 
      -Dl.Leca George: Pentru a rezolva situația trebuie sa se adopte un regulament cu privire la accesul 
riveranilor, dar trebuie sa se obțină în prealabil avizul brigăzii rutiere, după aceea se aprobe în consiliul  local. 
      -Dl.Ionel Manole: Știți bine că noi nu putem modifica un act aprobat de Guvern. 
      -Dl.Ionel Moșescu: Pe strada Viilor stă o mașină acolo de trei luni: nici pe asta nu o vedeți? Eu nu pot să 
trec pe acolo cu utilajele agricole, cu combina! 
      -Dl.Rădel Alexe: Dar nu numai acolo, în tot orașul sunt mașini și utilaje de tot felul parcate ilegal, dar poliția 
locală nu le vede! 
      -Dl.Emilian Grozea: Sunt drumuri ocolitoare pentru utilaje agricole și nu aveți voie să treceți pe acolo. 
      -Dl.Ionel Moșescu: Are voie sa parcheze acolo? 
      -Dl.Emilian Grozea: Da, pentru că nu există indicatoare acolo. 
      -Dl.Leca George: Nu există acolo indicatoare cu interzis, dar oprirea și staționarea pe un drum cu lățimea 
mai mică de 6 m sunt interzise. 
      -Dl.Rădel Alexe: Aceeași situație se întâmplă și în parcul orășenesc. Am aici planul de amplasament și vă 
rog pe dumneavoastră să-mi arătați pe acest plan dacă există vreo parcare sau drum de acces pentru 
camioane de tonaj greu. Văd aici niște alei, o societate acolo în colț și nu văd nicio parcare. V-am cerut atât: 
dacă este legal să se parcheze acolo, iar dumneavoastră mi-ați răspuns la solicitare că  mi s-a înmânat planul 
de amplasament, dar eu am cerut o informare referitoare la accesul autocamioanelor și autovehiculelor în parc 
și mi-ați dat alt răspuns, pe lângă subiect!   
      O altă problemă tot pentru domnul Leca: la același art.54-pct.b) din Regulament, în domeniul circulației, 
se arată că, citez: „...verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate 
privind funcționarea semafoarelor și a  marcajelor rutiere..” Dacă sunteți atenți, pe str.Nicolae Oncescu s-a 
modificat un semn de circulație în zona unde se parchează autocamioanele, cel cu oprirea interzisă. 
      -Dl.Leca George: Se poate, o să verificăm. 
      -Dl.Rădel Alexe: O altă solicitare pe care am făcut-o și de asemenea mi s-a dat un răspuns pe lângă  
subiect, a fost cea legată de acel teren concesionat din fostul CAP Ianca, pe care staționau acolo niște utilaje 
la data de 1 aprilie, nu mă mai repet, tractoare, remorci vidanje, buldoexcavator, etc., de aceea întreb încă 
odată: cine plătește folosința acelui teren, de ce nu s-a demolat gardul, cine este proprietarul gardului? Domnul 
primar a spus că este al nimănui, iar domnul viceprimar a spus că dacă se câștigă licitația proprietarul o să 
ridice gardul, dar nu s-a întâmplat până acum! Încă ceva: vreau să știu dacă H.C.L.nr.24/31.03.2022, care 
făcea referire la acel teren concesionat pentru obiectivul «Construire magazie pentru condiționarea și 
depozitarea cerealelor» s-a pus în aplicare, dacă se respectă destinația dată acelui teren, sau…? 
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      -Dl.Primar: Nu știu încă, dar când va veni la autorizația de construire vom urmări desigur respectarea 
destinației stabilite de consiliul local. 
      -Dl.Rădel Alexe: Am înțeles! Și cu terenul acela concesionat care a fost folosit, cine plătește concesiunea? 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, la o săptămână după petiția dumneavoastră ne-am deplasat acolo și am 
constatat că nu era niciun utilaj. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră? Gardul, este într-adevăr și nu am aflat 
al cui este, puteți să-I luați dumneavoastră! 
      -Dl.Rădel Alexe: Eu vă pot arăta filmulețe și poze. Puteți să le luați adresa, că o parte din utilaje au fost 
mutate peste drum la fostul sediu al protecției plantelor. 
      -Dl.Ionel Manole: Când s-a scos terenul la concesiune trebuia desființat gardul. 
      -Dl.Rădel Alexe: Când s-a scos la concesiune nu era lipsit de sarcini cum s-a spus în documentație, pentru 
că atunci era ocupat și îngrădit! Aș dori pentru următoarea ședință să mi se pună la dispoziție registrul de 
evidență al închirierilor și încasărilor de la piața agroalimentară, din perioada 01.01.-30.06.2022. 
      -Dl.Primar: Și contracte  și taxe, da? 
      -Dl.Rădel Alexe: Da! De asemenea, pentru a putea face o fundamentare la un viitor proiect de hotărâre ce 
vizează achiziționarea de GPS-uri, aș dori să mi se pună la dispoziție foile de parcurs la toate mijloacele de 
transport și utilaje, fișa analitică pentru toți furnizorii de motorină, piese schimb și extras din SICAP privind 
achiziția din perioada 01.01.-30.06.2022. În fine, o întrebare pentru domnul primar: în ce stadiu sunteți cu 
achiziționarea tarabelor pentru piață? 
      -Dl.Primar: Contractul este încheiat și trebuia să se livreze tarabele până la sfârșitul acestei luni, dar am 
primit recent o notificare că au întâmpinat probleme cu aprovizionarea materialelor și se amână până la data 
de 15 august 2022. 
      -Dl.Ionel Manole: Revin cu solicitarea de la începutul ședinței, aceea de a ne preciza cine și cum se 
cubează componenta reziduală a deșeurilor, să ne prezinte procedura cubării pentru că doamna director ne-
a spus că tariful este la m3? Chiar dacă a fost retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu lucrările de 
la casa de cultură și din parc, întreb totuși dacă s-a demontat vechea scenă, cine și unde a dus materialele, 
dacă puteau fi duse la vreo școală? 
      -Dl.Primar: Da, constructorul a demontat-o, iar materialele sunt în curtea primăriei. 
      -Dl.Ionel Manole: Revin cu solicitările anterioare: 1.-Lista datornicilor la bugetul local; 2.-Soldul datornicilor, 
cu debitele la 31.12.2021 și la 30.06.2022; 3.-Inventarul tuturor terenurilor concesionate, la persoane fizice: 
nume, prenume, suprafața, tarla, lot, iar la persoane juridice: denumire firmă, tarla, suprafață și lot; 4.-Pentru 
D.S.P., o situație a firmelor de pe raza U.A.T. Ianca care au încheiat contracte de salubrizare: nume firmă și 
valoare contract, pentru că anterior am votat mărirea tarifelor la persoane fizice, când se putea evita această 
împovărare dacă era o preocupare pentru încheierea de contracte cu persoanele juridice. 
      -Dl.Primar: Adică, dumneavoastră vreți să împovărăm societățile, să descărcăm totul pe ele, să ajungem 
ca la Sectorul 1 cu gunoaiele pe stradă!? 
      -Dna.Iuliana-Doinița Bicoiu: Un cetățean din satul Oprișenești, Cojocaru Anghel, a depus o cerere pe data 
de 05.04.2022 pentru obținerea unei adeverințe necesare completării dosarului de pensionare, dar nu a primit 
niciun răspuns până la această dată! 
      -Dl.Secretar:  Din data de 3 martie, de când a fost ridicat fondul arhivistic al fostelor cooperative agricole 
de către DNA Galați, am primit zeci de cereri pentru astfel de adeverințe care mi-au fost repartizate și de care 
m-am ocupat personal. La toate le-am răspuns în termen că nu mai avem posibilitatea eliberării acestor 
adeverințe până când nu vom reprimi arhiva cu datele necesare, dar nici atunci nu mai suntem siguri că le mai 
putem elibera, deoarece în timpul cercetărilor penale s-a ajuns la concluzia că acele fișe individuale de 
evidență a normelor, deși au număr și dată, nu ar avea valoare arhivistică pentru că nu sunt semnate de vreo 
persoană care să și le asume și nici nu poartă ștampila fostei cooperative agricole, iar unele dintre ele ar fi 
fost modificate/completate! Se pare că o soluție va fi aceea de a se elibera documentul, iar pe baza acestei 
dovezi primare să se ceară în instanță stabilirea vechimii în activitatea de membru cooperator, evident și cu 
alte probe, inclusiv martori din acea perioadă. Revenind la cazul prezentat de dumneavoastră, vă asigur că a 
primit răspuns în termen, dacă a depus o astfel de cerere, pentru că am scris personal răspunsurile la toate 
cererile. Oricum, am să verific imediat după ședință și am să vă informez pe grupul de comunicare al consiliului 
local din aplicația whatsapp, dacă a fost înregistrată o astfel de cerere și implicit data la care s-a trimis 
răspunsul, pentru că sigur l-am redactat personal. 
      -Dna.Iuliana-Doinița Bicoiu: Mulțumesc! Acum pentru domnul primar am o solicitare: să ne prezentați 
raportul Curții de Conturi după controlul din anul 2020 și pe cel din acest an, dacă s-a finalizat. 
      -Dl.Primar: Doar pe cel din anul 2020, pentru că cel din acest an nu a fost valorificat până la această dată 
de către auditorii Camerei de Conturi Brăila. 
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      -Dl.Ionel Manole: Lângă magazinul domnului Miu, poate nu ar fi trebuit să dau nume, este o construcție 
despre care domnule primar mi-ați spus mai demult că este proprietatea acestuia. Zilele trecute am văzut cum 
o persoană cu un copil în cărucior s-a chinuit pur și simplu să treacă pe culoarul dintre acea construcție și 
bloc, dar nu a reușit din cauza materialelor de construcție depozitate pe acel culoar! Bun, o fi proprietar pe 
acea construcție, dar nu și pe domeniul public ocupat cu expoziția de materiale, de aceea solicit ca la ședința 
următoare să ne prezentați dovada proprietății acelei construcții, precum și contractul de închiriere sau 
concesiune al terenului pe care sunt depozitate anapoda acele materiale de construcții. Știu că la primărie 
sunt persoane angajate să răspundă de spațiile verzi, iar acolo spațiul verde a fost acoperit pur și simplu cu 
fel de fel de obiecte!  
      -Dl.Emilian Grozea: Am solicitat și eu la comisie să mi se prezinte astăzi o listă cu inventarul parcului auto. 
      -Dl.Primar: Nu am fost informat despre această solicitare, dar am să o prezint la ședința următoare. 
      -Dl.Ionel Manole: Mai am totuși o problemă de ridicat: anvelopele mașinii poliție locale sunt atât de uzate 
încât pun în pericol sănătatea și viața celor care o utilizează și nu numai!  
      -Dl.Primar: Dacă nu au făcut un referat. 
      -Dl.Leca George: Am făcut referat în primăvară, doar pentru două anvelope.  
      -Dl.Ionel Manole: Puteți să-mi prezentați inspecția tehnică a mașinii? 
      -Dl.Primar: Acum sunteți și organ de control ?  
      -Dl.Ionel Manole: Nu, dar oamenii ăștia își pun viața în pericol! 
      -Dl.Mircea Mircescu: Câțiva cetățeni ne-au sesizat că un membru PNL a publicat în spațiul virtual o 
informație cum că Primăria Ianca, citez: „...nu s-a deranjat să depună niciun proiect pentru a fi finanțat în cadrul 
Programului Național «Anghel Saligny»...” Mai mult decât atât, tot pentru dezinformarea locuitorilor din Ianca, 
a publicat și o poză cu niște tabele cu localitățile care au depus astfel de proiecte și în care nu figura orașul 
Ianca, dar acea listă nu avea nicio legătură cu Programul Național «Anghel Saligny». De aceea, pentru a 
dovedi cât minte prin omisiune acel membru PNL, sau cât de neinformat este, vă prezint în continuare 
numerele de înregistrare de la Ministerul Dezvoltării ale celor două proiecte depuse de Primăria Ianca: 
nr.4618/19.04.2022, ora 1557, pentru rețeaua de distribuție gaze naturale în satul Perișoru, respectiv 
nr.4619/19.04.2022, depus la aceeași oră, pentru rețeaua de distribuție gaze naturale în satul Oprișenești. 
Apoi a spus că nu se face nimic în parcul orășenesc. Spre disperarea lui, vă informez că s-au semnat 
contractele și au început lucrările de reabilitare și l-a parc, odată cu cele de la Casa de cultură! 
      -Dl.Primar: Din informațiile pe care le dețin de la Engie-operatorul cu licență din satul Plopu, vă spun că 
de curând s-au scos la licitație cele două proiecte cu rețelele de gaze din satele Perișoru și Oprișenești. 
      Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care președintele de ședință a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 iulie 2022, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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