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DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Încheiat astăzi, 27 iunie 2019, în cadrul şedinţei ordinare 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 orașului, care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor
de hotărâri.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunțurile cu proiectele de hotărâri (inclusiv cele care nu au caracter normativ) 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 29.05.2019 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 25.06.2019, 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 prezenți, doamna consilier local Iuliana-Doinița Bicoiu a fost aleasă
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.346/14.06.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.15066/14.06.2019, 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 închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al orașului
Ianca, administrate de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Moldova în vederea realizării
proiectului ‹‹Forare și echipare Sonda 701 Oprișenești››;
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul 2019;
3.-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
2019;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile de
specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind închirierea unui teren Societății Comerciale OMV
Petrom S.A.-E&P Moldova, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate, cu precizarea că
domnul George Sterpu nu a luat parte la deliberare pentru a nu intra sub incidența art.46 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/ 2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La al doilea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florea Lupu: „Am discutat cu domnul primar în ultimele zile despre urgența ivită, ca urmare a precipitațiilor
abundente din ultima lună, aceea a achiziționării unor pompe submersibile la sistemul public de canalizare, și ar
fi bine dacă s-ar găsi acum o soluție.”
Dl.Primar: „Da, așa este și uitasem, însă chiar avem o soluție de finanțare: vă propun să mai luăm încă 50 mii
lei din economia realizată la obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, pe
care să-i alocăm sistemului public de canalizare.”
Cu această completare, rectificarea bugetului local a fost aprobată în unanimitate de voturi.

La ultimul proiect de hotărâre, privind organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului,
nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Am primit cu mare drag ceea ce ar fi trebuit să fie fișele posturilor personalului nedidactic de
la Liceul C. Angelescu, pe care le-am solicitat în repetate rânduri. Eu din câte știu Fișa postului lui, să zicem lui
‹‹Gigel care stă pe scăunel…››, trebuie să arate ce face efectiv Gigel, nu nimeni cum ne-au fost prezentate! Dacă
cineva crede că s-a achitat de obligații, dându-mi fișa postului nenominalizată, ori mă crede prost, ori se află întro mare eroare. De aceea vi le returnez și să….. facă ce-or vrea cu ele!”
Dl.Primar: „Poate chiar așa le au domnule consilier!”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule primar, nu mă deranja dacă ne spunea că nu le au și gata, era mai frumos așa,
dar să vii cu așa după atâta ședințe este descalificant!”
Dl.Florea Lupu: „Da, este supărător ce se întâmplă, pentru că fișa postului trebuie să facă parte în mod
obligatoriu din dosarul de personal al fiecărui salariat, iar colegul meu a cerut în mod clar fișele muncitorilor.”
În altă ordine de idei, tot la punctul Diverse, domnul primar a dat citire unui memoriu comun al polițiștilor locali,
prin care aceștia se declară nemulțumiți de faptul că nu au beneficiat și ei de majorarea salariilor de la data de 1
mai 2019, cum a beneficiat restul personalului din primărie. Totodată, domnul primar a dat citire și răspunsului dat
acestora prin adresa nr.14797/05.06.2019, potrivit căruia începând cu luna mai a acestui an polițiștii locali
beneficiază de o creștere totală netă a veniturilor salariale de cel puțin 24%, în timp ce restul personalului din
aparatul de specialitate al primarului beneficiază de o creștere de doar 10%, dar în sumă brută și nu netă ca
polițiștii locali. De la acest punct au început dezbaterile:
Dl.Dedu Viorel Nicolae-polițist local: „Noi suntem nemulțumiți de faptul că nu ni s-a mărit cu 10% salariile de
bază ca la restul personalului. Domnul primar motivează prin faptul că nouă ne-a acordat norma de hrană și prin
aceasta ne-au crescut veniturile nete, ceea ce nu este corect pentru că norma de hrană nu se impozitează și la
ea nu se aplică cota de CAS, pentru că nu este un venit de natură salarială. Noi vom avea de suferit pe termen
lung, când un muncitor va avea pensia mai mare ca noi deoarece salariul lui de bază este mai mare ca al meu!
Dl.Secretar: „Pot să notez așa cum ați spus, cum că norma de hrană nu este un venit de natură salarială?”
Dl.Dedu Viorel Nicolae: „Da, pentru că nu se plătește din bugetul de salarii, așa spune ordonanța care
stabilește norma de hrană la polițiștii locali. Cum să spuneți domnule primar că ne-ați aprobat norma de hrană în
cele două ședințe ale Consiliului Local, când ea este stabilită prin Legea nr.153 în mod obligatoriu și trebuia să
ne-o acordați din iulie 2017? Ați încălcat și prevederile art.11 din această lege, pentru că trebuia să fim reprezentați
de sindicat la negocierea salariilor și nu i-ați invitat, ci pur și simplu ne-ați impus aceste salarii! Sunt ilegale și
Hotărârea Consiliului Local și Dispozițiile primarului pentru norma de hrană stabilirea salariilor! De ce polițiștii locali
de la Jirlău, Însurăței și Brăila au salarii mai mari ca noi? La ei de ce se poate?”
Dl.Primar: „Sunteți într-o mare eroare. Legea la care faceți mereu referire spune că salariile se stabilesc de
consiliile locale și de primari, iar pentru acordarea normei de hrană, care este cu siguranță un venit salarial, trebuia
să aloce fonduri Consiliul Local și de aceea am adoptat acele hotărâri. Deci, chiar dacă legea stabilește anumite
drepturi, trebuie să fie și alocație bugetară. Amintiți-vă când Parlamentul a adoptat legea de mărire a salariilor
profesorilor cu 50% și Guvernul nu a aplicat-o pentru că nu au fost fonduri. Însă eu vă mai spun și altceva: sunt
total nemulțumit de activitatea Poliției Locale și mă gândesc serios să vă propun desființarea acestui serviciu!”
Dna.Turcu Georgiana: „Norma de hrană este un venit salarial în natură și se plătește din fondul de salarii.”
Dl.Gicu Mitache: „S-au pronunțat aici cuvintele Consiliul Local și Ilegalitate. Fără să fiu însă părtinitor,
vreau să vă spun că avem dreptul să nu aprobăm majorarea salariilor, iar asta nu este ilegalitate. Deci nu puteți
afirma că acest Consiliu Local a luat o Hotărâre ilegală, pentru că nu există un astfel de act.”
Dl.Ștefan Racu: „Dacă tot vorbim de polițiștii locali, știu că domnul Mosor Costică a suferit un accident și este
de foarte mult timp în spital. Există posibilitatea să-i acordăm un ajutor de urgență, să zicem de 5.000 lei?”
Dl.Primar: „Da, dacă este legal. Să ne spună domnul Secretar dacă se poate acorda.”
Dl.Secretar: „Da, pentru că în criteriile de acordare a ajutoarelor sociale de urgență stabilite Consiliul Local,
se regăsesc și situațiile medicale de genul celei a domnului Mosor Costică. Dacă mai sunt și fonduri din cele
alocate cu această destinație în bugetul local, atunci este perfect legal și se poate acorda prin dispoziția primarului,
nefiind necesară o hotărâre de consiliu, chiar dacă este în discuție o asemenea sumă.”
Concluzia finală a fost aceea de a se acorda acest ajutor social de urgență, în suma propusă, după care
președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi,
27 iunie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
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