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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29 martie 2018, 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 şefii serviciilor/compartimentelor care au
întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri, precum și directorii/managerii unităților de
învățământ preuniversitar de stat și ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.
Potrivit prevederilor art.7
din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 15 februarie 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 27.03.2018, 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
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCAde organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Daniel-Ernest
Chiru 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.226/19.03.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.13010/19-03-2018, 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 instituirea dreptului de servitute, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A. pentru
realizarea proiectului „Forarea și echiparea sondei 628 bis Oprișenești”;
2.-Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din
domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, în favoarea
domnului Bratosin Dumitru-Vicu;
3.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie,
cu titlu oneros, asupra unui imobil din domeniul privat administrat de consiliul local, format din construcție
și teren aferent, situat în orașul Ianca, str.Fabricii nr.7;
4.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul public al orașului, administrat de
consiliul local, Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L.-proprietara spațiului comercial situat pe
acest teren;
5.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului, prin novația
Contractului de concesiune nr.1312/17.05.1995 în contract de vânzare-cumpărare, doamnei Moraru
(Smeu) Vasilica-proprietara construcţiilor edificate pe acest teren situat în intravilanul satului Plopu
nr.556-Lot 56;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca
pe anul 2017;
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7.-Proiect de hotărâre aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2017, incluzând și execuția bugetară a Grădiniței Ianca pentru
perioada 01.01.-31.08.2017;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic
‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2017;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Școlii Gimnaziale Plopu pe
anul 2017;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017;
11.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență
Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2017;
12.-Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiunile de
protocol, dotarea cu autoturisme, consumul de carburanți, internet și telefonie pentru anul 2018;
13.-Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de
producător agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol;
14.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de pășunat și a unor măsuri organizatorice
pentru utilizarea suprafețelor de pajiști din domeniul privat al orașului începând cu anul 2018;
15.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 1 ianuarie
2018, pentru rest lucrări de executat la obiectivele de investiții din cadrul proiectului ‹‹Reabilitare,
extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila››.;
16.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați după atribuirea
contractului de execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T.
Orașul Ianca, județul Brăila››;
17.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivele de investiții din cadrul
proiectului ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul
Brăila››;
18.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Sistematizare zona
blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››;
19.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, pentru organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››,
ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018;
20.-Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca;
21.-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, în ordinea aprobată.
La primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind instituirea dreptului de servitute asupra
unui teren din domeniul privat al orașului în favoarea S.C. OMV Petrom S.A., constituirea dreptului de
superficie asupra unui teren din domeniul privat al orașului în favoarea domnului Bratosin Dumitru-Vicu și
organizarea licitației publice pentru constituirea dreptului de superficie asupra unui imobil din domeniul
privat al orașului, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La al patrulea proiect de hotărâre, referitor la concesionarea unui teren din domeniul public al orașului
Societății Comerciale Roalexmas Impex S.R.L., au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Deși, ca principiu, am fost tot timpul de acord cu atribuirea de terenuri în concesiune
sau închiriere pentru încurajarea micilor investitori să-și dezvolte afaceri pe plan local, în cazul de față am
totuși o singură chestiune de spus: când am văzut numele acelei societăți nu mi-a spus mare lucru, însă
când am văzut ce personaj este reprezentantul ei, nici nu merită să-i pronunț numele, ci doar să-l
cataloghez ca un mare ȚEPAR, cu o nesimțire fără margini din moment ce a făcut această solicitare
Consiliului Local, care se numără și el printre cei țepuiți, adică autorității la care are restanțe de peste o
sută mil.lei vechi! Cu un astfel de personaj nici nu aș fi discutat, însă nu-mi încalc principiul și pot fi de
acord și cu această concesiune, dar în anumite condiții: pentru început pe un termen de un an, perioadă
în care să se achite de toate datoriile pe care le are la bugetul ca persoană fizică sau ca asociat la firmele
restante, dar și cu o redevență pentru acest an de 5 lei/mp plus 1000 lei/lună astfel încât să se acopere
acea restanță la bugetul local.”
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Dl.Secretar: „Cu termenul de un an nu ar fi o problemă, însă cu acea redevență nu pot fi de acord
pentru că ar putea fi un abuz de putere din moment ce există un temei legal pentru calculul redevenței,
fiind stabilită la acel nivel de 5,64 lei/mp/an pe baza unui raport de evaluare.”
Dl.Primar: „Condiții nu prea putem pune în această hotărâre pentru că datoriile sunt pe alte entități,
dar la care a fost asociat/administrator, însă putem să amânăm adoptarea acestei hotărâri și eu pot să-i
spun în particular că nu i se va soluționa cererea de față până când nu achită toate restanțele la
impozitele și taxele locale.”
Dl.Gicu Mitache: „Bun, atunci eu propun amânarea adoptării acestei hotărâri până la data când se va
achita de toate datoriile la bugetul local, pentru că a țepuit prea multe persoane.”
Președintele de ședință a supus la vot propunerea de amânare, care a fost aprobată în unanimitate
de voturi, urmând o renumerotare a hotărârilor următoare de pe ordinea de zi.
La toate celelalte proiecte de hotărâri, înscrise la punctele nr.5-19 pe ordinea de zi, privind aprobarea
conturilor de execuție ale bugetului local, bugetelor unităților de învățământ, DSP și UAMS, aprobarea
normativelor proprii de cheltuieli, actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător
agricol și a carnetelor de comercializare, aprobarea taxelor speciale de pășunat, aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele de investiții ‹‹Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar
Nicolae Oncescu și ‹‹Sistematizare zona blocurilor D1-D7, U.A.T. Orașul Ianca, județul Brăila››, asocierea
orașului Ianca cu județul Brăila pentru cofinanțarea acestor obiective de investiții, precum și pentru
organizarea Simpozionului Național de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, nu au mai fost intervenții,
fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că doamna Mirela Cazacu, Maria
Alexe și domnul Viorel Ciucașu nu au participat la votarea conturilor de execuție ale unităților de
învățământ în care își desfășoară activitatea, pentru a evita conflictul de interese.
Asupra Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a orașului Ianca, prezentat de
domnul primar, precum și la punctul Diverse, nu au fost intervenții, astfel că preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 martie 2018,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Daniel-Ernest CHIRU

Alexandru STERIAN
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