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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 29 iunie 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 Ionel Moșescu. 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 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.LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
COMISIA
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 31 mai 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 27.06.2017, 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 Dănuț Pisică a fost ales preşedinte de
şedinţă, pentru această lună, care din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.484/19.06.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.16339/19-06-2017, 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 prelungirea termenului de concesiune a terenurilor care au făcut obiectul
Contractelor nr.15616 A-B/15.08.2007;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren din domeniul public al orașului, precum și
organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul amplasării de garaje auto;
3.-Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, care a făcut obiectul
Contractului de concesiune nr.149/13.08.2012, Societății Comerciale AMROMCO ENERGY S.R.L. Ploieşti, pentru
dezvoltarea obiectivului „Grup Bordei Verde Vest”, realizat pe raza satului Tîrlele Filiu;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2017;
5.-Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de întocmire a Registrului Agricol în anul 2017;
6.-Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca;
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 primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de concesiune a
terenurilor care au făcut obiectul Contractelor nr.15616 A-B/15.08.2007, lotizarea unui teren și organizarea licitației
publice pentru amplasarea de garaje, respectiv închirierea unui teren Societății AMROMCO ENERGY, nu au fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, pornind de la raportul suplimentar al serviciului
financiar privind alocarea sumelor necesare acordării voucherelor de vacanță începând cu luna iulie 2017, au fost
următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Pentru a analiza această nouă propunere de rectificare a bugetului local, ar fi trebuit să
propunem completarea ordinii de zi pentru că este o nouă hotărâre. Eu cred că aceasta nu este o urgență și putem
amâna pentru ședința următoare.”
Dl.Secretar: „Nu cred că putem vorbi de o nouă hotărâre și implicit de completarea ordinii de zi, ci de o
completare a unui proiect de hotărâre existent deja pe ordinea de zi. Pe de altă parte, urgența vine din faptul că de
luna următoare încep concediile de odihnă și salariații pot beneficia de aceste vouchere.”
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Dl.Gicu Mitache: „Este totuși în discuție o sumă consistentă și trebuie să analizăm cu atenție celelalte reduceri
de cheltuieli propuse pentru a se acorda aceste vouchere, iar dacă este totuși o urgență să facem o ședință
extraordinară.”
Dl.Primar: „Aveți perfectă dreptate, dar nu am putut să prezentăm la comisie această rectificare pentru că am
așteptat promulgarea noii legi de salarizare, ca nu cumva să se fi amânat din nou acordarea voucherelor de
vacanță. Apoi mai e și procedura de achiziție a voucherelor care durează și asta aproape o lună, plus avizarea
bugetului de Administrația Finanțelor Publice, de aici necesitatea aprobării astăzi a sumei propuse.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Domnule secretar, având în vedere obiecțiile domnului Mitache, este vreo problemă de
legalitate dacă aprobăm totuși astăzi această rectificare?”
Dl.Secretar: „Nu are cum să fie o problemă de legalitate pentru că este dreptul consiliului local să aducă
modificări și completări unui proiect de hotărâre, inclusiv în plenul ședinței, chiar dacă la comisie nu au fost
discutate modificările și completările respective. Deci, noi avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local, iar ceea ce se propune acum prin noul raport al serviciului financiar contabil apare ca o
completare a acestuia, ca un amendament și nu ca o nouă hotărâre cum s-a spus mai înainte.”
Dl.Gicu Mitache: „În altă ordine de idei, în momentul în care facem aceste bugete și spunem că am muncit
foarte mult la ele, că sunt foarte bine fundamentate și gândite, de ce mai venim cu astfel de rectificări absolut
neplăcute? Oare nu se știa atunci când am aprobat bugetul local și pe cele ale unităților de învățământ că trebuia
să se cumpere cărți pentru premii de sfârșit de an școlar?.”
Dl.Primar: „Da, e o situație neplăcută, dar pur și simplu s-a omis și nici unitățile școlare nu au solicitat.”
Cam acestea au fost principalele intervenții la acest proiect de hotărâre, după care s-a supus la vot pe articole
și alineate, fiind aprobat în unanimitate de voturi, inclusiv propunerea de completare și alocare a sumelor pentru
acordarea voucherelor de vacanță potrivit raportului serviciului financiar contabil.
La ultimul proiect de hotărâre nu au mai fost intervenții, fiind și el supus la vot și aprobat în unanimitate, după
care domnul primar a prezentat succint câteva idei din raportul privind starea economico socială și de mediu a
orașului, raport care a fost publicat și pe pagina proprie de internet, la care nu au fost intervenții, interpelări,
întrebări, etc.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse. Aici, pentru început, doamna Mirela Cazacudirectorul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› și domnul Ștefănuț Dragomir-directorul Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu››, au informat consilierii locali și publicul prezent în sală că cele două licee au fost selectate
pentru aplicarea proiectului cu finanțare nerambursabilă în valoare de 70 mii euro, intitulat ROSE, care are ca scop
final reducerea abandonului școlar și creșterea ratei de promovare la examenele naționale din învățământul
secundar.
În continuare, domnul secretar a prezentat plângerea prealabilă a SC CIPRI COM SRL Ianca împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr.45/31.05.2017, solicitând revocarea acesteia și aprobarea prelungirii termenului de
concesiune a terenului care a făcut obiectul acestei hotărâri. În unanimitate și în mod categoric consiliul local a
respins solicitarea acestei societăți, concluzionând că este dreptul exclusiv al autorității deliberative de a hotărî în
privința patrimoniului local.
Ultima parte a ședinței a fost rezervată întrebărilor și interpelărilor, înregistrându-se următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Domnule secretar, în interacțiunea pe care o aveți cu cei de la Prefectura, transmiteți-le să
aibă același aplomb ca în Nota de constatare și atunci când li se solicită sprijinul, ca reprezentanți ai Guvernului în
teritoriu, în relația autorităților locale cu serviciile deconcentrate, în special cu cei de la CNADR care nu ascultă de
nimeni și împiedică orice inițiativă locală.”
Dl.Secretar: „Știu că sunt nemulțumiri justificate în relația cu aceste servicii deconcentrate, însă vă rog să
observați că Nota de constatare este una pozitivă în privința activității noastre, iar acele măsuri sunt corecte și
trebuie îndeplinite. De aceea vă rog să vă încadrați în termenul de depunere a raportului anual de activitate.”
Dl.Radian Stănculescu: „Dacă tot a venit vorba de aceste relații cu serviciile deconcentrate, în ce stadiu se mai
află Planul urbanistic General: tot la Agenția de Mediu se află?”
Dl.Primar: „Da, de trei ani!”
Dl.Ștefan Marcel Mitrea: „Domnule primar, ați primit o adresă de la Școala Plopu cu privire la clădirea Grădiniței
la care stă să cadă tavanul într-o clasă?”
Dl.Primar: „Nu, dar cine nu-i lasă să-l repare? Școala are director, are fonduri, cine trebuie să le facă treaba:
primarul? Nu mai pot accepta modul acesta de comportament, să ne plângem toată ziua că trebuie să ne facă alții
treaba, dar ne numim directori! Transmiteți-le astea la următoarea ședință a consiliului de administrație.”
Cam acestea au fost intervențiile, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 iunie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Dănuț PISICĂ
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