
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 martie 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 funcționarii care au întocmit rapoartele
de susţinere a proiectelor de hotărâri.

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, cu precizarea că ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi este propus a fi adoptat în
regim de urgență, iar motivația se regăsește în referatul de aprobare.

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
28.02.2018 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 26.03.2019,
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, domnul consilier local George Sterpu 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.149/18.03.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.12222/18.03.2019, 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 propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca, județul Brăila, în scopul
înființării serviciului social ‹‹Centru de primire în regim de urgență››;

2.-Proiect de hotărâre privind acceptarea donației fără sarcini a imobilului 906 aflat în domeniul privat al
statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al orașului Ianca și în
administrarea Consiliului Local;

3.-Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren din domeniul public
al orașului administrat de consiliul local doamnei Spătaru Cristina Adriana, ca urmare a dobândirii în
proprietate a construcției edificate pe acest teren;

4.-Proiect de hotărâre privind închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al
oraşului Ianca administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova
Sud, în vederea realizării proiectului ‹‹Conductă transport gaze Parc 4 Oprișenești-SRM Oprișenești››;

5.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/29.08.2013,
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al Primăriei, din
str.Gării nr.7, Palatului Copiilor Brăila pentru desfășurarea activităţii Clubului copiilor din oraşul Ianca;

6.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului Ianca administrat de
consiliul local, prin novația Contractului de superficie nr.1177/04.05.2018 în contract de vânzare-cumpărare,
domnului Bratosin Dumitru Vicu-proprietarul construcţiei edificate pe acest teren;
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7.-Proiect de hotărâre privind avizarea Propunerii de modificare și completare a Părții Comune a
Regulamentului actualizat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea
nr.2/26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009-actualizat iulie 2018;

9.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al orașului, în
scopul transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public al județului pentru amenajarea sediului Serviciului
de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila;

10.-Diverse, cu punct distinct prezentarea de către domnul primar a Raportului anual privind starea
economică, socială și de mediu a orașului.

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 șase proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi (respectiv cele cu nr.18, 19, 20, 21, 22 și 23) 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.24, privind avizarea Propunerii de modificare și completare a Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, au fost următoarele intervenții:

Dl.Viorel Ciucașu: „Consider abuzivă notificarea Operatorului cu privire la obligația racordării la rețeaua
de canalizare până în luna iunie a acestui an, sub sancțiunea unei amenzi contravenționale de până la 4 mii
lei. Sunt foarte multe persoane care nu au posibilitatea financiară să se racordeze la rețeaua publică de
canalizare, iar alții n-au bani nici să-și plătească facturile la apă! Ce-o să le spunem oamenilor acum?”

Dl.Primar: „Aveți perfectă dreptate, dar când am demarat acest proiect pe fonduri europene cam 90-95%
din populație își dorea canalizare, iar acum după ce s-a implementat proiectul nu mai vor! Nu ne putem juca
cu fondurile europene, pentru că ele ne-au fost alocate în scopul de a proteja pânza freatică, știind că avem
o mare problemă cu infestarea acesteia cu nitriți și nitrați și alte asemenea substanțe toxice. Operatorul nu
și-a făcut decât datoria înștiințând populația despre posibilitatea de a fi amendați, mai departe intrând în rol
Garda de Mediu. Știți bine că pe anumite străzi am extins rețeaua de canalizare cu fonduri de la bugetul local
și nici aici nu s-a racordat nimeni, după ce ani la rând ne-au spus că își doresc canalizare!”

Dl.Gicu Mitache: „Trebuie totuși să ținem cont și de taxele uriașe de racordare, precum și de faptul că li
se vor dubla facturile după aceea.”

Dl.Primar: „Taxele de racordare nu sunt mari la Ianca: 100 lei/racord față de 1.200 lei la Brăila! Facturarea
la canalizare nu se mai face100% din cantitatea de apă livrată, ci de 80%, iar apa pluvială nu se mai taxează.”

Dl.Florea Lupu: „Trebuie să știți că problema este una națională și nu una locală. Țara noastră si-a luat
niște angajamente la Uniunea Europeană și trebuie să le respectăm.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 2
voturi abținere ale domnilor Viorel Ciucașu și Gicu Mitache, cu același cvorum fiind adoptat și proiectul de
hotărâre nr.25 pentru aprobarea Actului adițional nr.16/28.03.2019 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, la acesta nefiind intervenții.

În schimb, proiectul de hotărâre nr.26, ultimul de pe ordinea de zi, referitor la trecerea unui imobil din
domeniul privat în domeniul public al orașului în scopul transmiterii ulterioare a acestuia în domeniul public
al județului, a fost aprobat în unanimitate de voturi, după ce anterior domnul secretar a explicat necesitatea
parcurgerii etapelor succesive pentru îndeplinirea scopului final, acela de a înființa la Ianca sediul serviciului
de întreținere a drumurilor județene.

S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde domnul primar a prezentat Raportul privind starea economică,
socială și de mediu a orașului pentru anul 2018, asupra căruia nu au fost intervenții, după care preşedintele
de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28
martie 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,

George  STERPU Alexandru  STERIAN

Pagina 2 din 2


