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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 mai 2018, 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 Gicu Mitache. 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
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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
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consiliului local din data de
26 aprilie 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 29.05.2018, 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 Liviu Dragomir 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.322/17.05.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.15481/17.05.2018, publicată pe pagina proprie de
internet şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul primar a mai propus modificarea
titlului și completarea proiectului de hotărâre înscris la nr.3 pe ordinea de zi, astfel că ordinea
de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren din domeniul public
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, în zona blocurilor
F.1 și F.4, precum și organizarea licitației publice pentru închirierea loturilor create în scopul
amplasării de garaje auto;
2.-Proiect de hotărâre privind modificarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local
nr.10/2018 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat al orașului, situat în satul Perișoru, în favoarea domnului Boală Marius
Laurențiu;
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3.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarelor bunurilor care
aparţin domeniul public și privat al oraşului Ianca administrat de consiliul local;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru realizarea
obiectivului de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››;
6.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul
2018;
7.-Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreținerea
și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza orașului Ianca;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Serviciul de
Telecomunicații Speciale pentru realizarea în comun de activităţi, proiecte și servicii în
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
9.-Diverse;
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil
de comisiile de specialitate ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea
acestora, însă nu au fost solicitări de intervenții sau obiecții la niciun proiect de hotărâre, astfel
că s-au supus pe rând la vot și aprobate fiecare în unanimitate.
La punctul Diverse a fost înregistrată doar intervenția domnului secretar, care a amintit
consilierilor locali că se apropie termenul limită până la care trebuie depuse rapoartele de
activitate pe ultimul an, declarațiile de avere și de interese, după care preşedintele de şedinţă
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31
mai 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu DRAGOMIR

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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