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                                                                 PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 31 martie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, organizată 
și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali la sediul instituției. La şedinţă participă 16 consilieri locali 
din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Mircea Mircescu. 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, în format electronic prin e-mail și în aplicația https:// 
web.whatsapp.com, pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 29.03.2022 și publicate pe site-ul 
instituției, în secțiunea Monitorul Oficial Local, la care nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii 
sau propuneri de completare sau de modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au fost solicitări din 
partea societăţii civile pentru organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri. 
      În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 24.02.2021 a fost transmis 
consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta electronică, precum și la ședințele pe 
comisii din data de 29.03.2022 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. 
      Ca urmare a adresei nr.349/23.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
domnul primar a înștiințat Consiliul Local că, în calitate de inițiator, a trebuit să retragă Proiectele de hotărâri 
nr.16 și 17 privind aprobarea Actului adițional nr.25 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009, respectiv acordarea unui mandat special primarului să 
voteze în Adunarea Generală a A.D.I. Dunărea Brăila aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare și a Actului adițional nr.25. 
      În aceste condiții, Ordinea de zi propusă prin Dispoziţia primarului nr.161/18.03.2022, transmisă în format 
letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.12395/18.03.2022, sub confirmare de 
primire în aplicația https://web.whatsapp.com și prin e-mail, publicată pe pagina de internet a instituției şi 
afişată la sediul consiliului local, a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate, după cum urmează:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.14 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.15 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.16 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local pe anul 2021; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.17 privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic 
«Constantin Angelescu» din orașul Ianca pe anul 2021; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.18 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic 
«Nicolae Oncescu» din orașul Ianca pe anul 2021; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice 
din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2021; 
      7.-Proiect de hotărâre nr.20 privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență 
Medico Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2021; 
      8.-Proiect de hotărâre nr.21 privind aprobarea prețurilor minime de vânzare a materialului lemnos, precum 
și a devizului de lucrări pentru punerea în valoare a acestuia din APV 287-2200130800100, aparținând fondului 
forestier din proprietatea orașului Ianca; 
      9.-Proiect de hotărâre nr.22 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamen-tului local aferent, 
pentru realizarea obiectivului «Construire spațiu comercial» în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.195-197, de 
către S.C. Agrovimaluc S.R.L. Brăila; 
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    10.-Proiect de hotărâre nr.23 privind închirierea unui teren din domeniul privat al orașului Societății OMV 
Petrom S.A., în vederea efectuării lucrărilor de remediere la obiectivul «Batal reziduuri petroliere»; 
    11.-Proiect de hotărâre nr.24 privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din 
domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea realizării obiectivului «Construire magazie pentru 
condiționarea și depozitarea cerealelor» în orașul Ianca; 
    12.-Diverse. 
      În continuare, 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.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Rădel Alexe a fost ales președinte de 
ședință pentru luna martie 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.14 în unanimitate de voturi.  
      Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile 
de specialitate în ședințele acestora din data de 29 martie 2022, preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri 
asupra acestora, în ordinea propusă, începând cu Proiectul de hotărâre nr.15. 
      Asupra acestuia, precum și la următoarele până la Proiectul de hotărâre nr.21-inclusiv, nu fost intervenții, 
fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la Proiectul de hotărâre nr.17 nu au 
participat la vot consilierii locali Rădel Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucaşu, iar la Proiectul de hotărâre 
nr.18 nu a participat la vot doamna Mirela Cazacu, pentru a se evita conflictul de interese. 
      La Proiectul de hotărâre nr.22 au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      Dl.Ionel Manole:- Aș dori să știu dacă s-a realizat consultarea publică și dacă în urma acesteia s-a întocmit 
procesul verbal cu obiecții asupra PUZ-ului? 
      Dl.Secretar:- Ați avut la comisie raportul privind consultarea publică, prezentat de serviciul urbanism, însă 
nu s-a întocmit și procesul verbal de care vorbiți pentru că nu au fost astfel de obiecții. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre. 
      La Proiectul de hotărâre nr.23 nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      La Proiectul de hotărâre nr.24, au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      Dl.Ionel Manole:- La comisie am omis să lămurim un aspect important legat de acest proiect de hotărâre 
și de aceea vă rog să-l clarificăm acum. Îmi amintesc că acest teren a fost scos la licitație și anul trecut pentru 
un alt obiectiv și aș dori să știu dacă s-a mai organizat licitația și implicit încheierea contractului? 
      Dl.Primar:- Terenul este liber de sarcini, altfel nu-l mai scoteam din nou la licitație, dar o rog și pe doamna 
Mioara Dogărescu de la serviciul urbanism să vă confirme.  
      Dna.Mioara Dogărescu:- S-a organizat licitația pentru obiectivul «Stație Inspecție Tehnică Periodică», a 
fost adjudecată, însă persoana respectivă nu s-a mai prezentat pentru încheierea contractului de concesiune.  
      După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 15 voturi pentru și un vot 
abținere al domnului Viorel Ciucașu. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost reținute următoarele intervenții: 
      Dl.Ionel Manole:- Anul trecut s-a hotărât ca acea clădire de la piață să fie trecută în domeniul public al 
orașului, iar fratele proprietarului m-a întrebat dacă poate să atace în instanță acea hotărâre. Acum am o 
întrebare pentru domnul secretar: darea sau luarea în proprietate a unui imobil nu se face cu aprobarea a 
două treimi din numărul consilierilor locali? 
      Dl.Secretar:- Ba da, însă hotărârea la care vă referiți a avut ca obiect completarea inventarului domeniului 
public, ori însușirea inventarului bunurilor din domeniul public sau privat, modificarea sau completarea 
acestuia se realizează cu 9 voturi pentru, adică jumătate plus unu din numărul consilierilor locali în funcție. 
      Dl.Primar: Domnule consilier, într-adevăr e dreptul proprietarului să atace hotărârea, dar acea clădire nu 
mai are proprietar! Dacă vreți să mai stăm cu ea așa încă 25 de ani, atunci atacați hotărârea! 
      Dl.Ionel Manole: Mai am o întrebare, dar la care doresc să primesc răspuns în scris: pe strada Gării, între 
blocul B3 și prima locuință, există o construcție insalubră, de tip garaj, pentru care doresc să știu dacă are 
acte în regulă, dacă e declarată și dacă se plătește impozite și taxe la bugetul local. 
      Dl.Primar: Vă răspund eu chiar acum: acea clădire și terenul aferent sunt în proprietate privată, dar asta 
de pe timpul fostei fabrici de pâine, de la care le-a cumpărat actualul proprietar. 
      Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care președintele de ședință a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 martie 2022, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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