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Încheiat astăzi, 9 iunie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată și
desfășurată în format electronic. În acest sens, prin Dispoziţia primarului nr.306/05.06.2020 pentru stabilirea ordinii de
zi și convocarea Consiliului Local, transmisă în aplicația https://web.whatsapp.com, sub confirmarea primirii de către
toți consilierii locali, s-au prevăzut pașii de urmat și modul de organizare a ședinței.
La fel, în format electronic și sub confirmarea primirii de către toți consilierii locali, au fost transmise materialele
care au stat la baza fundamentării și redactării proiectului de hotărâre. Tot așa, deși nu era obligatoriu, potrivit art.7 din
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunțul cu proiectul de hotărâre şi referatul
de aprobare al primarului a fost afişat la sediul consiliului local şi publicat pe pagina proprie de internet.
De asemenea, pentru o și mai bună comunicare și transparență în dezbaterea și adoptarea hotărârii înscrise pe
ordinea de zi, s-a constituit în aplicația https://web.whatsapp.com un grup de lucru format din cei 17 consilieri locali
existenţi în funcţie, primar, secretar general și invitați.
În fine, s-a elaborat și transmis tot în format electronic un model de buletin de vot pentru alegerea domnului
consilier local George Priceputu în funcția de președinte de ședință pentru luna iunie, precum și pentru adoptarea
hotărârii înscrise pe ordinea de zi.
Așadar, prin Dispoziţia primarului nr.306/05.06.2020 s-a propus următoarea ordine de zi:
1.-Proiect de hotărâre nr.54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, la
obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
după finalizarea procedurilor de achiziţie publică;
Comisia economică a avizat favorabil Proiectul de Hotărâre nr.54, în forma propusă.
Ședința a fost deschisă de președintele de ședință, împreună cu secretarul general al orașului- care a constituit
grupul de lucru, cu următorul mesaj:
«Bună dimineața! Doamnelor și Domnilor Consilieri Locali, așa cum s-a stabilit prin Dispoziţia primarului nr.306/
05.06.2020, începem ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Ianca din data de 9 iunie 2020, ora 900,
organizată și desfășurată în aplicația https://web.whatsapp.com, în principal sub forma mesajelor scrise pentru a le
putea lista și păstra ulterior ca pe o minută la baza procesului verbal.
Având în vedere că în buletinul de vot scris, transmis deja, v-ați exprimat opțiunea asupra alegerii președintelui de
ședință în persoana domnului consilier local George Priceputu, a ordinii de zi și a Proiectului de Hotărâre nr.54, vă
rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare:
1.-Vă mențineți votul pentru aprobarea ordinii de zi, pentru alegerea domnului consilier local George Priceputu în
calitate de președinte de ședință pentru luna iunie (Hotărârea nr.53), precum și pentru adoptarea Hotărârii nr.54 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului 2020, la obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea
rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››?
Răspunsul prin mesaj în aplicație va fi doar o singură variantă: Da sau Nu; Dacă Nu, atunci va trebui să răspundeți
punctual acolo unde s-a schimbat votul.
Notă: pentru confirmarea participării dumneavoastră la ședință și ca răspuns la întrebare va trebui să primim 17
mesaje, în intervalul orar 905-920, după care ședința va fi declarată închisă deoarece nu avem pe ordinea de zi punctul
Diverse».
După ce toți cei 17 consilieri locali existenți în funcție au răspuns în aplicație cu mesaje scrise, s-a constatat că
alegerea domnului George Priceputu în funcția de președinte de ședință pentru luna iunie 2020, aprobarea ordinii de
zi și adoptarea hotărârii înscrise pe ordinea de zi s-au aprobat în unanimitate, după care președintele de ședință a
declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca de astăzi, 9 iunie 2020, drept
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
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Încheiat astăzi, 25 iunie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna MarianaLuminița Anghelache. De asemenea lipsește motivat domnul primar Fănel George Chiriţă, fiind însă prezent
domnul secretar general Alexandru
Sterian-care
redactează totodată
şi procesul verbal al şedinţei.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
anunțul cu proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului a fost încă odată afişat la sediul consiliului
local şi publicat pe pagina proprie de internet (Proiectul fiind dat publicității și pe data de 19 martie 2020, prin
Anunțul nr.12279/18.03.2020 spre a fi dezbătut în ședința Consiliului Local din data de 30 aprilie 2020, însă a
fost amânat), asupra căruia nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de
îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din data de 28 mai 2020
și 9 iunie 2020 au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 23.06.2020 și în
aplicația https://web.whatsapp.com, pentru a lua la cunoștință de conținutul acestora, fiind acum supuse pe rând
la vot și aprobate în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate la
sediul consiliului local și publicate pe pagina proprie de internet.
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, respectiv
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, domnul consilier local George Priceputu, care a fost ales preşedinte de
şedinţă pentru o lună la ședința extraordinară din data de 9 iunie 2020, a preluat din acest moment și
conducerea şedinţei de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.307/15.06.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.14491/15.06.
2020, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri
pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este
următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de
Repompare Apă Potabilă, aferentă rețelei publice de apă Ianca-Șuțești;
2.-Diverse.
Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către comisia de specialitate nr.1, s-a trecut
în continuare la dezbaterea acestuia. Dat fiind faptul că nu au fost intervenții, președintele de ședință a supus
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, fiind aprobat cu 14 voturi pentru, cu precizarea că domnii
consilieri locali Florea Lupu și George Priceputu nu au participat la adoptarea acestuia, pentru a nu intra în
conflict de interese, fiind salariații Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila.
Pentru că nici la punctul Diverse nu au fost luări de cuvânt, președintele de ședință a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25 iunie 2020, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
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