
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                         PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 17 mai 2022, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
oraşului Ianca, organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la 
sediul instituției. La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, 
lipsind domnii Liviu Dragomir și Ionel Manole. 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.  
      Dat fiind caracterul extraordinar al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura 
prevăzută la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 
      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi propus 
prin Dispoziţia primarului nr.244/ 12.05.2022, transmisă în format letric consilierilor 
locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.14340/12.05.2022, sub 
confirmare de primire în aplicația WhatsApp și prin poșta electronică, publicată pe 
pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai 
sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă 
la vot și aprobată în unanimitate, cuprinde următoarele două proiecte de hotărâri, 
avizate favorabil de către comisiile de specialitate în ședințele acestora din data de 
17 mai 2022:  
      1.-Proiect de hotărâre nr.33 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
actualizați la nivelul anului 2022, pentru obiectivul nou de investiții «Transport 
public urban modern în Orașul Ianca, Județul Brăila»; 
      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 H.C.L. nr.96/2020 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului 
Ianca, domnul consilier local Daniel Buzea a fost ales președinte de ședință pentru 
luna mai 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.33 în unanimitate de voturi.  
      Asupra Proiectului de hotărâre nr.34 nu fost intervenții, fiind supus la vot și 
aprobat în unanimitate, după care președintele de ședință a declarat închise 
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 17 mai 
2022, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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Nr.14767/26.05.2022 
                                                                    

                                                            PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 26 mai 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, 
organizată și desfășurată la sediul autorității deliberative. La şedinţă participă 16 consilieri locali din 
cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Ștefan-Marcel Mitrea. 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 WhatsApp), pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 24.05.2022 și 
publicate pe site-ul propriu, la secțiunea Monitorul Oficial Local, la care nu s-au înregistrat până la 
această dată sugestii, opinii sau propuneri de completare sau de 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 și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 17.05.2022 a 
fost transmis consilierilor locali în aplicația WhatsApp, prin poșta electronică, precum și la ședințele 
pe comisii din data de 24.05.2022 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 de internet a instituției, la secțiunea dedicată special 
acestui document. 
      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, la ședința din data de 17.05.2022 domnul consilier local Daniel 
Buzea a fost ales președinte de ședință pentru luna mai 2022, astfel că a preluat și conducerea 
ședinței de astăzi.  
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia 
primarului nr.246/16.05.2022, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin 
Convocatorul nr.14475/ 16.05.2022, precum și sub confirmare de primire în aplicația WhatsApp și prin 
poșta electronică, fiind publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la 
care nu mai sunt propuneri de completare sau modificare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și 
aprobată în unanimitate este următoarea:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.35 privind însușirea Inventarului bunurilor aparținând  sistemului public 
de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Ianca pentru anul 2021, aprobarea apartenenței la 
domeniul public al orașului a Bunurilor de Retur inventariate, precum și aprobarea trecerii din 
domeniul public al orașului Ianca în domeniul privat al acestuia a unor bunuri în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și valorificării; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.36 privind modificarea alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.23/31.03.2022 privind închirierea terenului în suprafață de 13.899 mp, aferent obiectivului «Batal 
de reziduuri petroliere», Societății Comerciale OMV Petrom S.A. în vederea efectuării lucrărilor de 
remediere și redare a acestuia în circuitul agricol; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.37 rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      4.-Diverse. 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 

 



Proces verbal/26.05.2022                                                                                                                            Pagină 2 din 3 

 

      Cu precizarea că 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 24 mai 2022, preşedintele de 
şedinţă a invitat la dezbateri asupra acestora. 
      La Proiectele de hotărâri nr.35 și nr.36 nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și 
aprobate, primul cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Rădel Alexe și Viorel Ciucaşu, 
iar al doilea cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere ale domnilor Rădel Alexe, Viorel Ciucaşu și Emilian 
Grozea. 
      La Proiectul de hotărâre nr.37 au fost reținute următoarele intervenții: 
      -Dna.Iuliana-Doinița Bicoiu: Pe data de 14.04.2022 a avut loc o lansare de carte a elevului Boboc 
Dacian Matei de la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu». Acest copil a participat și la Olimpiada 
Națională de Religie, care a avut loc la Târgu Mureș în acest an, unde a obținut locul 3. Este o mândrie 
pentru liceu și pentru orașul nostru. Acest elev a promovat excelent numele localității Ianca și de 
aceea consider că merită să-i acordăm o diplomă și un premiu în bani în cuantum de 1.500 lei. Este 
un eveniment unic, repet o onoare pentru orașul nostru și ca atare trebuie recompensat, pentru că 
toate eforturile au fost făcute până acum doar de părinții elevului, iar el trebuie să se simtă important. 
      -Dna.Mirela Cazacu: Nu este singurul elev în această situație. Mai avem și pe Goliță Diana Maria, 
elevă în clasa a VI-a, care a obținut o mențiune la Concursul Național Transcurricular de Lectură și 
Interpretare «Ionel Teodoreanu», organizat la Iași, unde au participat 250 de elevi care au parcurs 
probele scrise și orale, au ilustrat un nivelul ridicat de cunoștințe, competențe de receptare a textului 
literar și a împletirilor subtile de limbaje artistice diferite. 
      -Dl.Primar: Avem o hotărâre a consiliului local de aproximativ 16 ani pentru premierea copiilor/ 
elevilor și sportivilor, inclusiv a profesorilor îndrumători și antrenorilor, care obțin rezultate deosebite 
la concursurile naționale, internaționale, europene, mondiale sau olimpice. Deci nu este o problemă 
și nu trebuie să mai aprobați pentru că avem o astfel de reglementare, doar să ni se aducă 
documentele doveditoare. 
      -Dl.Ionel Manole: Deci nu trebuie o rectificare de buget pentru această premiere?  
      -Dl.Primar: Nu! 
      Acestea au fost intervențiile la Proiectul de hotărâre nr.37, după care s-a supus la vot și s-a 
aprobat cu 13 voturi pentru, adică în unanimitate, deoarece consilierii locali Rădel Alexe, Mirela 
Cazacu și Viorel Ciucaşu nu au participat la vot pentru a evita un eventual conflict de interese.  
      S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: La ședința anterioară am solicitat niște documente și nu mi s-au prezentat, dar 
nu-i nimic, le aștept în continuare. În plus, solicit să ni se prezinte copiile acelor cereri prin care s-au 
solicitat garsoniere la Liceul Nicolae Oncescu, iar dacă nu mai sunt în arhiva instituției, ca urmare a 
expirării termenului de păstrare, să ni se prezinte copii de pe registrele de corespondență unde au 
fost înregistrate cererile.   
      -Dl.Rădel Alexe: Aceeași problemă o am și eu, adică nu mi s-a răspuns la două cereri, cea cu 
nr.13875/02.05.2022 referitoare la parcatul mașinilor pe str.Nicolae Oncescu și în parcul orășenesc, 
respectiv cea cu nr.13951/03.05.2022 referitoare la gardul care împrejmuiește terenul scos la licitație, 
unde s-a spus că e liber de sarcini! S-a ținut licitația, este vreun câștigător, pentru că pe site-ul 
primăriei am constatat că nu s-au publicat rezultatele? 
      -Dl.Viceprimar: Da, domnule consilier, s-a organizat și s-a câștigat licitația pentru concesionarea 
acelui teren, iar cel care a câștigat hotărăște ce face cu gardul. 
      -Dl.Rădel Alexe: Cine-i proprietarul gardului? 
      -Dl.Primar: Nimeni! 
      -Dl.Rădel Alexe: Deci se poate ridica de oricine! 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Doresc să știu dacă Primăria are vreun credit la ora actuală și care este 
valoarea lui? 
      -Dl.Primar: Primăria nu are niciun contract de împrumut în acest moment. 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Atunci spuneți-ne dacă ați avut un astfel de împrumut în ultimii 10 ani și pentru 
ce destinație? 
      -Dl.Primar: Am avut un singur contract încheiat în anul 2008 pentru asfaltarea unor străzi, pe care 
cred că și dumneavoastră l-ați votat. 
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      -Dl.Viorel Ciucașu: Vă înșelați, nici nu eram consilier local la acea dată! 
      -Dl.Primar: Domnule președinte, dați-mi voie să-i răspund domnului consilier local Ionel Manole 
la problema ridicată în privința gunoaielor de la cimitire: acestea sunt în administrarea parohiilor, cu 
excepția celui nou din Ianca de pe str.Rozelor, astfel că este de competența administratorilor să 
încheie contracte de salubrizare. Preoții au fost înștiințați despre această obligație, dar la această 
dată doar Parohia Perișoru a încheiat un astfel de contract! Dacă vă referiți în mod special la cimitirul 
vechi din satul Plopu, trebuie să vă spun că acesta chiar se află în proprietatea Parohiei Plopu. 
Așadar, vă rog să-mi spuneți temeiul legal prin care primăria poate plăti ridicarea și transportul 
gunoiului de la un proprietar și vă asigur că o voi face!  
      -Dl.Ionel Manole: Domnule primar, știam toate aceste aspecte, însă intenția mea era să găsim o 
soluție pentru a ajuta parohiile. Dacă acolo era un tomberon, oamenii nu mai lăsau gunoaiele la poarta 
cimitirului! Așa cum s-au găsit soluții pentru ca un club particular să folosească gratuit stadionul din 
Plopu, așa se pot găsi soluții și pentru gunoaiele de la cimitire, dacă se vrea bineînțeles. 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, așa pentru știința noastră, aveți contract pentru gunoiul menajer? 
      -Dl.Ionel Manole: Nu, pentru că nu produc gunoi menajer! 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Domnule primar, nu este relevant acest exemplu și nu mai duceți discuția în 
altă parte, așa cum faceți de fiecare dată! Dați răspunsuri clare, punctuale, la întrebările care vi se 
pun și nu încercați să ocoliți răspunsurile atunci când nu vă convine. De câte ori ne-ați invitat la 
discutarea bugetului local înainte de aprobarea lui? Poate aveam și noi propuneri, proiecte utile care 
să fie finanțate, dar ați făcut numai ce-ați vrut dumneavoastră! 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, cum puteți să spuneți că nu v-am invitat la discutarea bugetului 
local, când am făcut-o de fiecare dată dar nu ați dat curs invitației? Ultima dată ne-ați trimis o listă de 
obiective, dar nu ați venit să discutăm concret pe fiecare din acestea! 
      -Dl.Rădel Alexe: Ne puteți spune ce sume se încasează vinerea de la piață? 
      -Dl.Primar: Acum nu vă pot spune, dar mă informez și vă comunic la ședința următoare! 
      -Dl.Rădel Alexe: Măcar așa cu aproximație, să ne dăm seama dacă puteți cumpăra o cutie de 
vopsea și o pensulă ca să mai acoperiți rugina de la acele tarabe! 
      -Dl.Primar: Domnule consilier, chiar ați uitat că la aprobarea bugetului pe acest an s-au prevăzut 
fonduri pentru cumpărarea de tarabe noi? Acum suntem în procedura de achiziție a acestora și nu 
mai are sens să le vopsim pe cele existente! 
      -Dl.Viceprimar: Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul consilier Alexe dacă este interesat de parcarea 
autovehiculelor doar de pe strada Nicolae Oncescu, sau de pe toate străzile? 
      -Dl.Rădel Alexe: De pe toate străzile domnule viceprimar și din parcul orășenesc. 
      -Dl.Viceprimar: Pe cele de pe strada Viilor le-ați văzut, sau sunteți interesat doar de soarta unora? 
      Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care președintele de ședință a declarat 
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26 mai 2022, drept 
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        SECRETAR  GENERAL 
 
 
        Daniel  BUZEA                                                                                      Alexandru  STERIAN 
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