
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 25 martie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca,
organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. La şedinţă participă
15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul George Priceputu și nemotivat
domnul Ștefan Petrea. 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, atât pe suport hârtie, cât și în format
electronic (prin e-mail și în aplicația https://web.whatsapp.com), publicate pe pagina proprie de internet
la secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii,
opinii sau propuneri de îmbunătăţire/completare sau modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au
fost solicitări privind organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri din
partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare, procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local din data de 25.02.2021 a
fost transmis consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică, precum
și la ședințele pe comisii din data de 23.03.2021 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 proprie de internet-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.96/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Viorel Ciucașu a fost ales
președinte de ședință pentru o lună, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.23 în unanimitate de voturi,
iar din acest moment a preluat conducerea ședinței de astăzi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.132/15.03.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin
Convocatorul 12448/16.03.2021, precum și sub confirmare de primire în aplicația https://web.
whatsapp.com și prin poșta electronică, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, pentru care nu mai sunt propuneri de completare sau modificare, astfel că ordinea de zi
finală, supusă la vot și aprobată în unanimitate, este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.24 privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de 2,10 ha teren din fondul
forestier aparținând domeniului public al orașului Ianca administrat de consiliul local, precum și a
devizului estimativ de lucrări aferent;

2.-Proiect de hotărâre nr.25 privind aprobarea Regulamentului de acordare a  finanţării programelor
sportive din fonduri publice, în perioada 2021-2024;

3.-Raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului lanca în anul 2020;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către

comisiile de specialitate pe data de 23 martie 2021, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în
ordinea aprobată.

La Proiectul de hotărâre nr.24 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate de
voturi.
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La Proiectul de hotărâre nr.25, domnul Florea Lupu i-a propus pe domnii Ionel Moșescu, Ștefan-
Marcel Mitrea și George Priceputu ca reprezentanți ai consiliului local în comisia de evaluare a
proiectelor sportive. În același scop, domnul Ionel Manole i-a propus pe domnii Mircea Mircescu și
Emilian Grozea, urmând ca, în funcție de numărul de voturi, primii doi vor fi membri titulari, iar al treilea
membru supleant.

Propunerile au fost înscrise pe buletinul de vot, iar președintele de ședință a explicat procedura de
exercitare a votului, în sensul că se vor bara cu o linie orizontală numele consilierilor locali care nu vor fi
desemnați, respectiv vor rămâne nebarate numele consilierilor locali care vor fi desemnați membri în
comisia de evaluare, în limita locurilor disponibile și în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obținute.

La propunerea domnului Mircea Mircescu și cu votul unanim al celor prezenți, s-a constituit o comisie
de numărare a voturilor formată din trei consilieri locali, în următoarea componență: Liviu Dragomir, Ionel
Manole și Radian Stănculescu. După exercitarea votului secret, s-au constatat următoarele rezultate:

-Domnul Ștefan-Marcel Mitrea a obținut 12 voturi pentru și 3 voturi împotrivă;
-Domnii Ionel Moșescu și George Priceputu au obținut 10 voturi pentru și 5 voturi împotrivă;
-Domnul Ștefan-Marcel Mitrea a obținut 12 voturi pentru și 3 voturi împotrivă;
-Domnul Emilian Grozea a obținut 6 voturi pentru și 9 voturi împotrivă;
-Domnul Mircea Mircescu a obținut 5 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.
Pentru că s-a înregistrat egalitate de voturi între consilierii locali Ionel Moșescu și George Priceputu,

s-a reluat procedura de vot între cei doi și în unanimitate de voturi domnul Ionel Moșescu a fost desemnat
ca membru titular, alături de Ștefan-Marcel Mitrea, în comisia de evaluare a proiectelor sportive, iar
domnul George Priceputu rămânând ca membru supleant.

Asupra Regulamentului de acordare a finanțării pentru programele sportive din fonduri publice, nu
au fost intervenții, fiind supus la vot în forma propusă și aprobat în unanimitate, ca de altfel și hotărârea
în ansamblul ei.

Nici la Raportul privind starea economică, socială și de mediu a orașului lanca în anul 2020 nu au
fost luări de cuvânt, astfel că s-a ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost
înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Ionel Manole: „Eu îi mulțumesc domnului secretar pentru intenția de a-mi pune la dispoziție ceea
ce am solicitat, dar nu sunt pe deplin mulțumit. Mi s-a pus la dispoziție un tabel cu date personale de la
biroul de impozite și taxe, dar eu nu am aveam nevoie de acele date. Din acest motiv reiau solicitarea
către domnul primar, aceea de a ne pune la dispoziție, nu numai mie ci tuturor consilierilor locali, doar
următoarele informații: toate suprafețele de teren concesionate și locațiile acestora. De asemenea, vă
rugăm să publicați pe site-ul instituției o situație cu terenurile care sunt disponibile a fi concesionate sau
închiriate, pentru că am consultat pagina de internet a primăriei și nu am găsit o astfel de situație.”

Dl.Ionel Manole: „Toate terenurile concesionate.”
Dl.Primar: „Într-adevăr, sunteți la începutul mandatului de consilier local, dar ar fi trebuit să știți deja

că procedura concesiunii nu prevede întocmirea și publicarea unei liste cu terenuri disponibile. Inițierea
concesiunii, fie pentru construirea unei locuințe, fie pentru obiective economice se face mai întotdeauna
la cererea unei persoane interesate și nu la inițiativa noastră și de aceea nu este publicată o astfel de
situație pe pagina noastră de internet. Revenind la situația terenurilor concesionate: o doriți pentru
persoane fizice, pentru persoane juridice, pentru locuințe sau pentru alte obiective?”

Dl.Ionel Manole: „Pentru toate terenurile concesionate și adresele acestora.”
După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Oraşului Ianca de astăzi, 25 martie 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL,

Viorel CIUCAȘU Alexandru  STERIAN
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