
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 4 martie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Mircea

Mircescu și doamna Mihaela Pădureț. De asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-
primarul orașului, precum şi domnul Alexandru Sterian-secretarul general al orașului, care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Având în vedere caracterul extraordinar al ședinței de astăzi, nu a mai fost necesară realizarea
procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică. De asemenea, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 14.02.2020, precum și cel
al ședinței de astăzi, vor fi supuse aprobării la proxima ședință ordinară a consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ, respectiv 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 Ionel Moșescu 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
nr.211/28.02.2020, transmisă sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.11696/28.02.2020,
publicată în Monitorul Oficial Local şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul primar mai propune
completarea cu proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în
orașul Ianca, județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila
prin Consiliul Județean, în vederea cofinanțării lucrărilor rest de executat la obiectivul de investiții
‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui
așezământ cultural în satul Plopu››;

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente.

Cu precizarea că ambele proiecte de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de
specialitate nr.1 și 2, iar după ce domnul secretar a informat pe larg consiliul local despre caracterul de
urgență al acestei ședințe, despre necesitatea asocierii rapide cu Consiliul Județean Brăila în vederea
finalizării lucrărilor la așezământul cultural în acest an bugetar, precum și despre importanța și
dimensiunea economică a proiectului cu finanțare externă nerambursabilă ‹‹Transport public urban
modern în orașul Ianca, județul Brăila››, la care termenul limită de completare cu hotărârea de aprobare
este 5 martie 2020, președintele de ședință a invitat la dezbateri.

Nefiind luări de cuvânt, s-a supus pe rând la vot cele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi,
ambele fiind aprobate cu 15 voturi pentru, adică în unanimitate, după care președintele de ședință a
declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local de astăzi, 4 martie 2020, drept pentru
care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.
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