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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 16 martie 2017, 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
primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul
verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei Serviciilor
Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri
aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.7 din
LegeaLOCALĂ
nr.52/2003
privindFUNCIAR
transparenţa
decizională în administraţia publică,
COMISIA
DE FOND
PRIMAPRIMA
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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, cu precizarea că o dezbatere publică asupra bugetului centralizat al oraşului
Ianca a fost organizată și pe data de 13 martie 2017, ora 10,00 la Casa de cultură.
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 consiliului local din data de 23.02.2017 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 14.03.2017, 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 Gicu Mitache 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.263/28.02.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.11779/
01-03-2017, publicată pe pagina proprie de internet 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 şi aprobată în unanimitate este
următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
domnului Șerban Fănică, concesionarul terenului şi proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în
intravilanul orașului Ianca, str.Primăverii nr.172-Lot 24;
2.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de vânzare a unui
spațiu cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1, precum și
desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia specială pentru vânzarea spațiului;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul local pentru anul 2017;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local în anul 2017;
6-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca
pe anul 2017;
7-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe
anul 2017;
8-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017;
9-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Grădiniței din orașul Ianca pe anul 2017;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local
al orașului Ianca pe anul 2017;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017;
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12.-Proiect de hotărâre desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020;
13.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de
specialitate ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre, privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul
local domnului Șerban Fănică, nu au fost intervenţii, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețului minim de
vânzare a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, situat la parterul blocului F1 din orașul Ianca, str.Morii nr.1,
precum și desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia specială pentru vânzarea spațiului și în comisia
de contestații, domnul viceprimar Mircea Mircescu a făcut următoarele propuneri pentru reprezentanții consiliului
local în cele două comisii: Florea Lupu și Mariana Luminița Anghelache-membri titulari în comisia de vânzare,
Viorel Ciucașu și Ionel Moșescu-membri supleanți; George Priceputu și Liviu Dragomir-membri titulari în comisia de
contestații, Mitrea Ștefan Marcel și Pisică Dănuț-membri supleanți. În unanimitate de voturi propunerile au fost
înscrise pe buletinele de vot, după care s-a trecut la exercitarea votului individual și secret.
Tot domnul viceprimar a propus și s-a aprobat în unanimitate constituirea unei comisii de numărare a voturilor,
în componența: George Sterpu, Maria Alexe și Ștefan Racu, comisie care va activa și la ultimul proiect de hotărâre
de pe ordinea de zi. După exercitarea votului, la care domnul Radian Stănculescu nu a dorit să participe, s-a
constatat că propunerile au fost aprobate în unanimitate de către cei care au participat la vot. De asemenea și
proiectul de hotărâre în ansamblu a fost aprobat cu același cvorum de 16 voturi pentru.
În continuare, pentru că nu au mai fost intervenții la niciunul din proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi,
președintele de ședință le-a supus pe rând la vot, fiind aprobate toate în unanimitate de către cei care au participat
la vot, după cum urmează:
- Bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine
înfiinţate de consiliul local pentru anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice
înființate de consiliul local în anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Bugetul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, cu 15 voturi pentru, doamna
Maria Alexe și domnul Viorel Ciucașu neparticipând la vot pentru a evita conflictul de interese;
- Bugetul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, cu 16 voturi pentru, doamna
Mirela Cazacu neparticipând la vot pentru a evita conflictul de interese;
- Bugetul Școlii Gimnaziale din satul Plopu pe anul 2017, cu 17 voturi pentru;
- Bugetul Grădiniței din orașul Ianca pe anul 2017, cu 16 voturi pentru, doamna Maria Alexe neparticipând la vot
pentru a evita conflictul de interese;
- Bugetul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017, cu 17 voturi
pentru;
- Bugetul Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea Consiliului local al orașului Ianca pe anul 2017, cu
17 voturi pentru;
- Desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae
Oncescu››, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020, s-a aprobat cu 16 voturi pentru, doamna Mirela Cazacu
neparticipând la vot pentru a evita conflictul de interese, cu precizarea că desemnarea doamnei Maria Alexe s-a
făcut prin vot secret.
În perioada în care s-a exercitat votul secret, domnul primar a solicitat un acord de principiu, iar consiliul local la emis în unanimitate pentru următoarele acțiuni:
- inițierea demersurilor pentru cumpărarea unui teren în suprafață de 2.500 mp în zona blocurilor F1 și F4, de la
numitul Grama C. Gheorghe, în scopul amenajării unor spații de parcare a mijloacelor auto;
- cofinanțarea cu 9.000 lei a unui proiect cultural promovat de Muzeul Ianca, dacă va fi accesat la finanțare de
către Ministerul Culturii.
Pentru acestea, la timpul respectiv, vor fi promovate proiectele de hotărâri.
La punctul Diverse nu au mai fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 16 martie 2017, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Gicu MITACHE

Alexandru STERIAN
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