
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 20 mai 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, lipsind motivat domnul primar Fănel George 
Chiriţă-aflat în concediu de odihnă. De asemenea, participă de drept domnul secretar Alexandru 
Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.  
      În deschiderea ședinței s-a ținut un moment de reculegere în memoria domnului Oprișan Tudor, 
primar în mandatul 1996-2000, trecut recent în neființă. 
      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 15.04.2021 a fost 
transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică, precum 
și la ședințele pe comisii din data de 18.05.2021 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. 
      Înainte de a se trece la alegerea președintelui de ședință, domnul secretar a prezentat Încheierea 
dată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei, în Dosarul nr.986/228/2021, prin care s-a validat 
mandatul de consilier local în funcție al domnului Buzea Daniel. În conformitate cu prevederile 
art.122 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, domnul Buzea Daniel a depus și semnat jurământul în faţa Consiliului Local, astfel că din 
acest moment a intrat în exercițiul funcțiunii. 
      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.96/17.12.2020 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier 
local Emilian Grozea a fost ales președinte de ședință pentru luna mai, scop în care s-a adoptat 
Hotărârea nr.34 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.197/10.05.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire 
prin Convocatorul 14268/11.05.2021, 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: 
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      1.-Proiect de hotărâre nr.35 privind actualizarea indicatorilor economici ai proiectului  «Investiții 
de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în 
vederea desfășurării activităților școlare»; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.36 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»; 
      3.-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 18 mai 2021, s-a trecut 
în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată. 
      În fapt, la niciunul din cele două proiecte 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.Radian Stănculescu: „Am o întrebare pentru domnul secretar: dacă la Ianca s-a întocmit 
amenajamentul pastoral?”  
      Dl.Secretar: „Da, l-am întocmit gratuit cu finanțarea Direcției Agricole, pentru toate cele 1.207 ha 
de pășune de pe raza U.A.T. Ianca.” 
      Dl.Viceprimar: „Ținând cont de ce a zis și domnul secretar, față de contestarea bugetului la 
Prefectură, eu continui să vă spun că bugetul local, așa cum a fost aprobat, este un buget 
responsabil. Noi am informat cetățenii, am mers cu domnul primar și ne-am întâlnit cu cetățenii pe 
străzi unde le-am explicat ce cuprinde bugetul local, ce investiții se vor face anul acesta și a fost 
foarte bine apreciat de cetățeni. Pe de altă parte, am văzut că unii consilieri locali sunt foarte activi 
pe rețelele de socializare: filmează, pozează zonele în care nu este tăiată iarba și spune că Primăria 
este de vină. Am văzut că s-a postat zona din fața școlii din satul Plopu, cu un comentariu că Primăria 
nu se ocupă, deși este treaba conducerii unității de învățământ care are și personal de îngrijire, dar 
nu a filmat și partea de peste drum din zona parcului unde era tăiată iarba de către serviciul nostru, 
pentru că într-adevăr acolo era datoria noastră! Din dorința de a scoate în evidență numai părți 
negative din activitatea noastră, s-a filmat microbuzul școlar într-o locație din afara traseelor școlare 
și s-a postat filmul pe facebook crezând că este microbuzul Primăriei. Pentru cei care mai citesc 
procesele verbale de ședință trebuie să spunem adevărul, anume că microbuzul respectiv este al 
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”, dar vreți să scoateți în evidență cu orice preț numai răutăți. 
Dumneavoastră trebuie să știți că aveți și niște obligații ca aleși locali, trebuie să vă știți atribuțiile, 
ar trebui să ne ajutăm reciproc pentru binele locuitorilor, să ne semnalați anumite nereguli pe care 
le constatați și să le rezolvăm rapid și împreună, nu să le postați imediat cu comentarii răutăcioase.” 
      După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 20 mai 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul 
proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     SECRETAR  GENERAL,  
 
 
       Emilian  GROZEA                                                                                Alexandru  STERIAN 
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