
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 17 iunie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului 
Ianca, organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. La 
şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. 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 https://web.whatsapp.com), pe suport hârtie la 
ședințele pe comisii și publicate pe site-ul propriu la secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra 
cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de completare 
sau 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 ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data 
de 20.05.2021 a fost transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin 
poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii din data de 15.06.2021 pentru a lua 
cunoștință de conținutul acestuia, fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără 
obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie afișat la sediul consiliului local și 
publicat pe pagina proprie de internet-la secțiunea dedicată special acestui document. 

      În continuare, 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, domnul 
consilier local Florea LUPU a fost ales președinte de ședință pentru luna iunie, scop în care 
s-a adoptat Hotărârea nr.37 în unanimitate de voturi, iar din acest moment a preluat 
conducerea ședinței de astăzi. 

      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin 
Dispoziţia primarului nr.231/07.06.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub 
semnătură de primire prin Convocatorul 14877/07.06.2021, precum  și  sub confirmare de 
primire în  aplicația https://web. whatsapp.com și prin poșta electronică, publicată pe pagina 
de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt propuneri 
pentru modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală, supusă la vot și aprobată în 
unanimitate, este următoarea:                                                                                                                                       

      1.-Proiect de hotărâre nr.37 privind alegerea președintelui de ședință; 
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      2.-Proiect de hotărâre nr.38 privind aprobarea închirierii construcțiilor C2-C3 și a terenului 
aferent în suprafață de 1.065 mp, situate în orașul Ianca-str.Sărățeni nr.28, aflate în 
administrarea Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», în scopul desfășurării unor activități 
educaționale de tipul After School  în cadrul proiectului «Economie socială = Misiune 
socială»; 

      3.-Proiect de hotărâre nr.39 privind atribuirea denumirii «Alexandru Ciocârlan» 
Stadionului de fotbal din satul Plopu, imobil aflat în domeniul public al orașului Ianca 
administrat de Consiliul Local; 

      4.-Proiect de hotărâre nr.40 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al orașului, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                                                                                             

      5.-Proiect de hotărâre nr.41 pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.36/20.05.2021 
privind propunerea de schimbare a destinaţiei terenului în suprafață de 14.286 mp, aflat în 
folosința Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», în scopul realizării proiectului 
«Construire Bază Sportivă-TIP 1 în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4, Parcela 
157, județul Brăila»; 

      6.-Proiect de hotărâre nr.42 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al orașului și a Listei cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar a căror durată de folosinţă a expirat sau au fost scoase din uz, propuse pentru 
casare şi valorificare; 

      7.-Diverse.       

      Cu precizarea că toate 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 15 iunie 
2021, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată. 

      În fapt, la niciunul din proiectele de hotărâri nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la 
vot și aprobate în unanimitate. 

      S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții: 

      Dl.Ionel Manole: „Am mandat din partea unor cetățeni din satul Plopu să-i adresez 
domnului primar următoarea întrebare: s-a făcut vreo angajare la noul așezământ cultural din 
acest sat?”  

      Dl.Primar: „Am să vă dau răspuns în scris, în următoarele 30 de zile.” 

      După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei 
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 17 iunie 2021, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR  GENERAL,  
 
 
         Florea  LUPU                                                                         Alexandru  STERIAN 
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