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– VERBAL
COMISIA LOCALĂPROCES
DE FOND
FUNCIAR PRIMAPRIMA
Încheiat astăzi, 29 mai 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, precum
și directorii și administratorii financiari
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, ai Direcției Serviciilor Publice și Unității de Asistență Medico
Socială din subordinea Consiliului local al orașului 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.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de
25.04.2019 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 27.05.2019,
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 Mariana-Luminița
Anghelache 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.262/20.05.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.14315/20.05.2019, 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 trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din
administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila;
2.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al
orașului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova
Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare
Sonda 703 Oprișenești››;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico
Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca, pe anul 2018;
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8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila
prin Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 BerleștiLimita hotar U.A.T. Oraș Ianca››;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent,
pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca;
12.-Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul
public al orașului administrat de consiliul local Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., ca urmare a
dobândirii în proprietate a construcției edificate pe acest teren;
13.-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 primele zece proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi (respectiv cele cu nr.36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44 și 45) nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la
proiectul de hotărâre privind închirierea unor terenuri Societății Comerciale OMV Petrom S.A., 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 proiectul de hotărâre nr.46, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local
aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca, au
fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „În anul 2001, când încă eram considerați o regiune defavorizată, după vreo 6 luni de
întâlniri și dezbateri cu reprezentanții Guvernului SUA pentru finanțarea unui proiect promovat de mine la
acea dată, și anume Ștrandul orășenesc, am înțeles atunci că o comunitate se poate dezvolta numai dacă
produce. Nu consumul este acela care duce o societate la dezvoltare și de aceea, în considerarea acestui
principiu, am să votez împotriva acestui proiect de hotărâre pentru că unul, două sau trei supermarketuri nu
va dezvolta această localitate. Vor angaja câteva persoane, preluate de la alți agenți economici din oraș, dar
vor face la fel ca ceilalți: vor colecta bani de aici și îi va duce la ei în țară!”
Dl.Primar: „Aveți dreptate, însă până la un anumit punct. Da, așa este, producția este cea care aduce
plus valoare, dar și în comerțul local este nevoie de concurență pentru că PROFI deținea oarecum monopolul
în Ianca, iar raportul calitate/preț lăsa de dorit. Până la urmă terenul pe care se construiește este unul privat,
obiectivul în sine este de asemenea unul privat, iar noi avem obligația să atragem investitori, nu să-i
îndepărtăm! Nu mai spun că prin realizarea acestui obiectiv se va schimba radical în bine și intrarea în oraș.
Am mai trecut printr-o situație asemănătoare în urmă cu 14 ani, când în oraș era numai o bancă și am
întâmpinat opoziție la apariția celei de-a doua! Acum avem 4 unități bancare și este foarte bine pentru
populație.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 3
voturi abținere ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.
La proiectul de hotărâre nr.47 au fost următoarele intervenții:
Dl.Primar: „Da, de data aceasta au fost achitate datoriile către bugetul local!”
Dl.Gicu Mitache: „Faptul că în sfârșit și-a plătit datoriile arată încă odată cât de…, nici nu-mi găsesc
cuvintele cum să-l caracterizez pe acest individ! Nu pot să accept o colaborare cu acest om, de fapt nici nu
pot să-i spun om acestui individ, și de aceea propun să respingem din nou și pentru totdeauna acest proiect
de hotărâre. Pentru modul cum a încercat să păcălească primarul, achitând prima dată doar o parte din
datorii, apoi a venit să ne ceară aprobarea crezând că ne păcălește și pe noi, nu am să fiu de acord.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 14 voturi pentru și
3 voturi împotrivă ale consilierilor locali Mariana-Luminița Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Ştefan-Marcel Mitrea: „Eu vreau să vă pun în discuție o situație creată de OMV Petrom, prin
disponibilizarea personalului de pază și instalarea unor sisteme de securitate la sondele de extracție aflate
în funcțiune, care deranjează enorm populația, în special noaptea, când sunetele produse de aceste sisteme
sunt foarte puternice și se aud în tot satul Oprișenești. Până la urmă, la ce distanță de ultima locuință trebuie
instalate sondele? Au avizele de protecție a mediului?”
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Dl.Primar: „Fiți sigur de asta, pentru că cei de la OMV Petrom respectă cu strictețe legislația în întreaga
lor activitate. Știți că sunt instalate sonde și în sat, înainte de a veni ei aici și nu au făcut decât să le repună
în funcțiune.”
Dl.George Sterpu: „Practic sunt niște camere video foarte sensibile și în momentul când cineva sau ceva
intră în zona de securitate avertizează că este o proprietate privată și că trebuie să se îndepărteze!.”
Dl.Gicu Mitache: „Totuși, eu cred că trebuie atenționați să reducă decibelii acestor sisteme, pentru că e
posibil din punct de vedere tehnic.”
Dl.Secretar: „Da, e o idee bună și cred că se poate face o scrisoare pe această temă către OMV Petrom.”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule Secretar, în altă ordine de idei, vreau să vă amintesc că în ședința trecută,
dar și în cea de acum două luni, am solicitat Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› să ne prezinte
anumite documente și nu le-am primit până azi! De aceea, vă rog să-mi acordați sprijinul de specialitate
pentru redactarea unei plângeri împotriva directorului acestui liceu, nu știu dacă și de ordin penal, voi vedea,
dar constat că nu se poate altfel!. E un dispreț total!”
Dl.Primar: „Problema ține totuși de contenciosul administrativ, dar îl rog pe domnul director să ne spună
de ce nu vi le-a transmis.”
Dl.Dragomir Emil Ștefănuț-Directorul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››: „Da, azi am discutat și
cu domnul secretar și o să le transmit în cel mai scurt timp. Îmi cer scuze, dar pur și simplu astăzi mi-am
amintit de această solicitare, din cauza atâtor probleme cu care m-am confruntat în ultimul timp! Repet, vi le
voi pune la dispoziție de îndată.”
Dl.Primar: „Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să-mi dați voie să vă prezint invitația pe care am
primit-o de la Primarul localității Gmina Bychava din Polonia, aceea de a participa la un Festival Național
împreună cu domnul Stanciu Glicherie-directorul Casei de cultură și domnul Teiș Gheorghe de la
compartimentul de proiecte cu finanțare nerambursabilă.”
Dl.Liviu Dragomir: „Când au făcut această invitație, cum au știu cei din Polonia că ceilalți doi funcționari
mai sunt în aceste funcții?”
Dl.Primar: „Vă amintiți că asociații noștri din localitatea La Chapelle sur Erdre-Franța (care au mai demult
relații de prietenie cu localitatea Gmina Bychava) au avut mai multe tentative de a crea o asociație în trei,
dar nu s-a reușit până acum. Noi i-am invitat în luna decembrie pe cei din Gmina Bychava să participe la
festivitățile dedicate Centenarului, însă nu au ajuns și nu știm din ce motive. De ce apar în invitație și cei doi
colegi: domnul Stanciu-ca director al casei de cultură, dar și în calitate de președinte al Asociației de prietenie
româno-franceze, a avut la rându-i câteva tentative de a-i contacta pe oficialii polonezi, iar domnul Teiș în
calitate de manager de proiecte cu finanțare internațională. Așadar, v-am prezentat această invitație cu
rugămintea de a fi de acord cu onorarea acesteia și cu finanțarea cheltuielilor aferente. Perioada este 30
mai-5 iunie, iar deplasarea o vom face cu autoturismul instituției, dacă veți aproba.”
Președintele de ședință a supus la vot această solicitare, iar Consiliul Local a fost de acord în unanimitate,
după care a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 mai
2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Mariana-Luminița Anghelache

Alexandru STERIAN
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