ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29 noiembrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul
Ştefan Marcel Mitrea. 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 funcționarii care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7
din Legea
nr.52/2003
transparenţa
decizională în administraţia
COMISIA
LOCALĂ
DE FOND privind
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
publică, anunțul cu proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului a fost afişat pe data
de 26.10.2018 la sediul consiliului local şi publicat 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 25.10. 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 27.11.2018, la care
nu au fost obiecții,
fiind supusIANCA
la vot și aprobat în unanimitate.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
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 prezenţi, domnul consilier
local Dănuț Pisică 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.621/15.11.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.21672/15.11.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la 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 prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul
Contractului nr.12/05.01.2009, încheiat cu S.C. Laristel Impex S.R.L. Ianca pentru construirea unui
spațiu comercial;
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității
de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de
comisiile de specialitate, cu amendamente cel privind rectificarea bugetului centralizat al orașului, sa trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de concesiune
a terenului care face obiectul Contractului nr.12/05.01.2009, încheiat cu S.C. Laristel Impex S.R.L.
Ianca pentru construirea unui spațiu comercial, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
Pagina 1 din 3

Și al doilea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul în
curs, a fost aprobat în unanimitatea de voturi, inclusiv cu amendamentele comisiei de buget și a
propunerii de ultim moment a domnului primar aceea ca suma alocată pentru achiziționarea centralei
termice la clădirea stadionului din satul Plopu să fie de 3.500 lei și nu de 3.000 lei, așa cum a propus
serviciul financiar contabil și s-a avizat la comisia de specialitate.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la actualizarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială (U.A.M.S.), au fost următoarele
intervenții:
Dl.Secretar: „Înainte de a intra în dezbaterile propriu-zise, vreau să vă spun în ce context a apărut
necesitatea actualizării acestui Regulament.
Vă amintiți că în urmă cu puțin timp, obligați de legislație, am reorganizat Serviciul de asistență
socială în Direcția de asistență socială, fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate
al primarului, pentru care am obținut recent certificatul de acreditare și licența de funcționare, cu
obligația ca în următorii 3 ani să mai acredităm un furnizor de servicii în subordinea Direcției.
Așa cum am procedat și în anii anteriori, am început demersurile pentru acreditarea U.A.M.S. ca
furnizor de servicii sociale sub autoritatea Direcției, pentru îndeplinirea acelei obligații de care
vorbeam mai înainte, însă de această dată responsabilii de procedură din cadrul ministerului de
resort nu au mai fost de acord și au solicitat acreditarea de sine stătătoare a U.A.M.S.
Pentru aceasta, primul pas care trebuie făcut este actualizarea Regulamentului de organizare și
funcționare a U.A.M.S., conform Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.nr.867/2015, pe care l-am
transmis în formă de proiect (adică cel care a fost prezentat și comisiei de specialitate spre avizare)
la Direcția Politici Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. De aici am primit
ieri, prin e-mail, deci după ședința comisiei, câteva observații de care va trebui să ținem cont și să
le includem azi în forma finală a Regulamentului.
Să știți că nu sunt observații de substanță, nu sunt de fond, ci mai degrabă de formă și se referă
la identificarea exactă a serviciului social, la denumirea corectă a Ordinului nr.2126/2014 privind
standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
precum și la codificarea funcțiilor din cadrul serviciilor, iar în conținutul Hotărârii să precizăm că
Regulamentul se va completa corespunzător cu seria și numărul noului certificat de acreditare și a
licenței de funcționare.”
Dl.Gicu Mitache: „Am două observații: la art.15, pct. G, lit. h) se arată că îngrijitoarea ajută la
servirea mesei…! Cum așa?”
Dl.Florin Beceanu-Director U.A.M.S.: „Da, din lipsă de personal, pentru că avem doar o
infirmieră pe tură și suntem nevoiți să apelăm la ajutorul spălătoresei. Nu este ușor, pentru că sunt
3 mese/zi, iar majoritatea bătrânilor nu pot să mănânce singuri fără ajutor.”
Dl.Gicu Mitache: „Nu, eu nu concep ca îngrijitoarea să pună mâna pe farfuriile cu mâncare, după
ce stă toată ziua cu mâinile în detergenți, mătură, praf, etc. și de aceea propun să fie eliminată
această prevedere. A doua problemă este cea prevăzută la art.16, pct. F, lit. l), unde se spune că
este interzis să se spele rufele altor instituții! Care-i rostul acestei prevederi, ce-ați avut în vedere?”
Dl.Florin Beceanu: „De pildă, secția de spital care funcționează în aceeași curte, dar au mașina
lor de spălat.”
Dl.Primar: „Păi atunci să completăm cu interzicerea spălării rufelor și a persoanelor fizice. Dar
să revenim la problema lipsei de personal, mai exact a infirmierelor: sunt mai bine de 6 luni de când
am cerut domnului director să-mi prezinte un memoriu cu privire la modul de asigurare a pazei, în
sensul de a face o analiză a situațiilor de risc din care să rezulte dacă securitatea unității poate fi
asigurată doar cu mijloace video, iar în locul paznicilor să angajăm infirmiere conform normativelor
în vigoare. Nu am primit nici astăzi ceea ce am solicitat și de aceea s-a ajuns la această situație. În
fine am să profit de această oportunitate și să propun completarea Hotărârii cu prevederea conform
căreia programul de activitate al personalului U.A.M.S., care nu lucrează în ture, să fie identic cu cel
al Primăriei, în special pentru domnul director.”
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După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate Regulamentul de
organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială, inclusiv cu amendamentele/
modificările și completările amintite anterior.
Tot în unanimitate de voturi, exprimate în mod secret și individual, a fost desemnată doamna
consilier local Alexe Maria (propusă de domnul Mircea Mircescu) ca reprezentant al Consiliului Local
în consiliul consultativ al U.A.M.S., ca de altfel și hotărârea în ansamblul ei.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a avut
următoarea intervenție:
Dl.Primar: „În primul rând vă adresez invitația de a participa la festivitățile organizate în cinstea
Centenarului României, care vor avea loc pe data de 1 decembrie pe platoul din fața Casei de
cultură, cu precizarea că nu va mai avea loc defilarea prevăzută în program, deoarece în ultimul
moment s-a contramandat această activitate de către cei cu decizie în cadrul armatei! Ați văzut din
pliant că avem participanți din Franța, Italia, Polonia și Moldova și că dezvelim și monumentul creat
special pentru acest eveniment, intitulat ‹‹Hora Unirii››. Și fiindcă veni vorba de acest frumos
monument, intenționăm ca anul viitor să organizăm la Ianca o tabără de sculptură, așa cum a fost
cea de anul curent la Brăila, unde să se creeze alte trei monumente care să fie amplasate în celelalte
spații de pe platou, identice cu cel în care a fost amplasat cel de care v-am vorbit. ”
Bun, asta depinde și de bugetul anului următor, pentru că mai avem o altă problemă: de la 1
ianuarie prețul energiei electrice va crește semnificativ și va trebui să trecem iluminatul public pe
lămpi cu led-uri, astfel încât consumul de energie să nu crească la fel de mult. Vrem, nu vrem, va
trebui să facem această investiție pentru că în timp se va amortiza, dar și lumina pe străzi va fi mai
bună decât în prezent.”
Dl.George Sterpu: „Nu ar fi mai bine să încercăm cu altă sursă de energie, cum ar fi panourile
solare?”
Dl.Primar: „Nu, să știți că nu este o soluție. Vă rog să urmăriți la Râmnicu Sărat și la Merei și o
să vedeți cât de slabă este lumina. Nu se merită! ”
După aceste intervenții preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 noiembrie 2018, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dănuț PISICĂ

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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