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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 iunie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamnele Mirela

Cazacu și Iuliana-Doinița Bicoiu. 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
31 mai 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 26.08.2018,
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 Florea Lupu 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.382/19.06.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.16608/19.06.2018, 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 aprobarea organigramei cu
numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice
din subordine înfiinţate de consiliul local, pentru anul 2018, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor A9-A11, U.A.T. orașul Ianca, județul Brăila››;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local,
pentru anul 2018;

3.-Diverse;
Cu precizarea că ambele proiecte de hotărâri au fost avizate favorabil de comisiile de specialitate, s-a

trecut în continuare la dezbaterea acestora.
La primul proiect de hotărâre, după ce domnul primar a clarificat anumite aspecte legate de schița zonei,

mai exact de căile de acces vizate de modernizare, aspecte puse în discuție de domnul Gicu Mitache, nu au
mai fost alte obiecții, astfel că s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre privind noua structură organizatorică, au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Observând demersurile făcute, nu putem spune că e o tergiversare din partea noastră

în ceea ce privește înființarea Direcției de asistență socială. Nu am nimic cu noua structură organizatorică,
dar cred că este un pic depășită și nu o spun cu răutate. Dacă o privim în ansamblu, ea este bine structurată,
însă valabilă pentru câțiva ani în urmă! Vedem că pentru leneși, și nu mă refer la cei care chiar au nevoie de
asistență socială, se înființează o ditamai Direcție, iar pentru ceilalți plătitori de impozite și taxe locale, pentru
restul populației, nu văd o pătrățică în această organigramă, o persoană, care să lucreze pentru ei și de
aceea o să mă abțin să o votez! Părerea mea este că această organigramă trebuie restructurată din temelii
și să așezăm funcționarea serviciilor pe alte principii.”
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Dl.Primar: „Aveți doar parțial dreptate în privința înființării Direcției de asistență socială, nu mai spun că
dacă respectam termenul trebuia să fie cu personalitate juridică, cu mult mai multe cheltuieli. Nu spun că
structura organizatorică nu merită ajustări, însă în totalitatea ei este fundamentată pe lege. Nu am înțeles
totuși ce ați dorit să spuneți cu acel post? Doriți să fie o persoană special desemnată în relația cu publicul?”

Dl.Gicu Mitache: „Nu, eu aș vedea, pe de o parte, un aparat tehnic de specialitate care să fie lăsat să
lucreze și să nu mai fie deranjat de orișicine, iar pe de altă parte, un aparat de comunicare, de relații publice,
cu un sistem informațional foarte bine pus la punct. La un singur ghișeu să vină publicul, unde să fie o
persoană care să poată interacționa cu toate compartimentele, astfel încât de acolo să se obțină orice
document și să nu mai fie plimbat dintr-un compartiment în altul.”

Dl.Primar: „Eu totuși spun că rezolvăm rapid, de cele mai multe ori în aceeași zi, pe loc, eliberarea
documentelor solicitate, în cele mai multe cazuri adeverințe sau certificate. Nu știu dacă ați fost la Primăria
Brăila sau în alte primării și ați obținut pe loc o adeverință, un certificat, așa cum facem noi.”

Dl.Gicu Mitache: „Primăria Brăila nu este de dat exemplu sub nicio formă!”
Aici s-au încheiat intervențiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, fiind apoi supus la vot și aprobat

cu 12 voturi pentru și 2 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache și Gicu Mitache,
cu precizarea că domnul Viorel Ciucașu nu a participat la vot pentru a nu fi în conflict de interese.

La punctul Diverse a fost înregistrată doar intervenția domnului primar, care a solicitat acordul de principiu
al consiliului local pentru angajarea unui avocat care să reprezinte la termen interesele instituției într-un dosar
penal, unde nu poate fi reprezentat de consilierul juridic din aparatul propriu.

Dl.Primar: „La ședința următoare am să vă dau detalii. Acum vă spun doar că azi am primit decizia într-
un dosar penal și nu am mai avut timpul necesar promovării proiectului de hotărâre, dar termenul de
contestare este foarte scurt și de aceea este nevoie azi de acordul de principiu.”

Consiliul local a fost de acord în unanimitate cu angajarea unui avocat, urmând ca la ședința din luna
iulie să se promoveze un proiect de hotărâre în acest sens, după care preşedintele de şedinţă a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 iunie 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,

Florea   LUPU Alexandru STERIAN
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