
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 8 noiembrie 2019, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna Anghelache

Mariana-Luminița. 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 31.10.2019, precum și cel 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 Florea Lupu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia nr.541/
06.11.2019, transmisă sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.18804/ 06.11.2019, publicată pe pagina
proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare sau
completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind implicarea orașului Ianca în calitate de partener în cadrul proiectului ‹‹Economia
socială=Misiune socială››, precum și desemnarea persoanei care să semneze contractul și celelalte documente
aferente proiectului.

Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia de specialitate nr.2, iar după ce
domnul secretar a informat consiliul local despre caracterul de urgență al acestei ședințe, despre esența proiectului
‹‹Economia socială=Misiune socială››, dar și după ce a explicat, la cererea domnului Gicu Mitache, noțiunea de
întreprindere socială, adică acea entitate cu activitate economică cu un profund impact social, dându-se exemplul
unei creșe de copii, a unui cămin de bătrâni, sau a unei grădinițe, au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am parcurs cu atenție Solicitarea de clarificare de la Autoritatea de Management și am
constatat că în ceea ce ne privește sunt trei chestiuni logice, corecte, la care trebuie să le dăm curs. În același
spirit am mai văzut un raport pe două pagini...., puneți puncte ca să nu spun altceva, în care se spune că o să se
facă, că o să se dreagă și, atenție, că o să se constituie un nucleu de antreprenori de cca 120 de persoane! Tare
aș vrea să văd și eu acel nucleu, din cine va fi compus. Dar să continui și să ajung la ‹‹distinsa›› Asociație CIDD
care, așa cum era de așteptat, a dat dovadă încă odată de o superficialitate totală și la acest proiect, pentru că de
la ei s-au cerut cele mai multe clarificări, de la acești așa-ziși super consultanți, o instituție de tocat bani publici
fără niciun rezultat. De 15 ani de când s-a înființat n-a produs niciun proiect, sau dacă a făcut nu a primit finanțare!
Așa se va întâmpla și cu ăsta, vă garantez. Eu nu am cum să fiu de acord cu acest proiect, opt mii de lei e o nimica
toată pentru orașul Ianca, dar cei mai mulți bani din acest proiect sunt tot pentru ei, pentru traiul lor, pentru salariile
lor pe care nu le merită!”

Dl.Primar: „De unde ați ajuns la concluzia că sunt bani pentru ei? Nu vă supărați, dar sunteți informat greșit!”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule primar, pot să fiu și de rea credință, dar ce-am citit despre ei m-au convins încă

odată că toacă banii de pomană și nu vreau ca și banii contribuabililor din Ianca să ia aceeași destinație!”
După aceste intervenții, s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 14 voturi pentru și 2 voturi

abținere, după care președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local
de astăzi, 8 noiembrie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2019, 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 Radian

Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum
şi doamna consilier juridic Dorina Predescu-împuternicită să îndeplinească sarcinile secretarului
general al orașului în lipsa acestuia, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, anunțurile cu proiectele de hotărâri 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.

În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din 31 octombrie 2019 și 8 noiembrie 2019, au fost
puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 26.11.2019 pentru a lua la
cunoștință de conținutul acestora, fiind acum supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, fără
obiecții. Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate la sediul consiliului local și
publicate pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local
nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca, domnul consilier local Florea Lupu a fost ales la ședința din 8 noiembrie 2019 preşedinte
de şedinţă pentru o lună, astfel că din acest moment  a preluat și conducerea şedinţei de astăzi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.546/18.11.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr. 19564/18.11.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care mai sunt propuneri din partea comisiei economice și a domnului primar pentru modificarea
și completarea proiectului de hotărâre nr.86, în sensul de a se rectifica și bugetul local, precum și
bugetul Unității de Asistență Medico-Socială din subordinea Consiliului Local, astfel că ordinea de zi
supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea
transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca;

2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical pentru medicină
de familie, care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat cu C.M.I. Dr.Albișor Carmen;

3.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației
de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM
Ianca;

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de
achiziţie publică;

5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al instituțiilor publice cu personalitate
juridică din subordinea Consiliului Local, pe anul 2019;
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6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: compartimentul de proiecte;

7.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de

specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea documentației pentru

organizarea şi executarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul
administrativ al orașului Ianca, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache „Am citit cu atenție documentația pentru organizarea acestei activități și am
următoarele amendamente de propus. Astfel, la art.4 alin.(2), unde se arată că activitatea de transport
în regim taxi poate fi executată de către persoanele fizice, întreprinderile individuale sau întreprinderile
familiale autorizate pentru executarea activității de taximetrie, sub condiția obținerii autorizației pentru
executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi a autorizației taxi, aici aș
completa și cu prevederea: «sau orice altă formă de organizare legală care să permită exercitarea
activității de transport persoane», să nu fim restrictivi, asta vreau să spun!”

Dl.Daniel Constantin Deacu-manager de transport: „Domnilor consilieri vreau să precizez că
prezenta documentație de organizare a activității de transport persoane și mărfuri în regim de taxi a fost
întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere. Adică vreau să spun că acestea sunt toate formele de organizare ale prestatorilor
prevăzute de această lege.”

Dl.Gicu Mitache: „ Eu nu vă contrazic, dar sunt reglementări cu caracter general și nu cred că legea
interzice sau limitează completarea cu alte situații care se pot ivi pe viitor și care nouă ne scapă acum,
la acest moment când aprobăm regulamentul. De aceea consider că este mai bine să ne gândim și să
reglementăm și alte situații posibile. Cât privește reglementarea de la art.5 pct.20, aș dori să întreb ce
se înțelege prin tarif urban: tarif practicat doar în orașul Ianca sau și pentru satele aparținătoare?”

Dl.Primar: „Nu, tariful urban de la pct.20 este tariful practicat doar în orașul Ianca, iar la pct.21 este
reglementat tariful extraurban - tarif practicat în afara razei orașului Ianca.”

Dl. Gicu Mitache: „Același amendament, pe care l-am avut legat de reglementarea de la art.4 alin.(2),
îl am și pentru prevederea de la pct.27 unde se stipulează ce se înțelege prin transportator - persoană
fizică, asociație familială sau persoană juridică înregistrată la registrul comerțului pentru a desfășura
activități de transport cu vehicule rutiere, unde la fel doresc să facem aceeași completare. Apoi, la art.6
este reglementat că serviciile de transport în regim de taxi pot fi executate numai de către transportatorii
autorizații cu sediul în orașul Ianca și de aceea întreb: de ce trebuie să aibă în mod obligatoriu sediul
în Ianca? De ce să fim restrictivi? De ce un operator care are sediul, spre exemplu în Codlea, să nu
poată să desfășoare această activitate în Ianca?!”.

Dl.Primar: „Pentru că așa este reglementat prin lege, ca operatorii de taxi să aibă sediul acolo unde
își desfășoară activitatea, în situația noastră în orașul Ianca, motiv pentru care nu putem permite unuia
care are sediul în Codlea, așa cum ați exemplificat dumneavoastră, să își desfășoare activitatea în
orașul Ianca. Acesta este motivul pentru care nu putem să adoptăm acest amendament.”

Dl.Gicu Mitache: „La art.11 sunt menționate condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească un
conducător auto care desfășoară această activitate, unde aș mai completa cu încă două condiții
obligatorii: obligativitatea prezentării cazierului judiciar și a documentului emis de către inspectoratul de
politie din care să rezulte că respectivul conducător auto nu figurează în evidențele poliției că a săvârșit
infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. În continuare, la art.13 este prevăzută obligativitatea
prezentării cazierului judiciar, dar este vorba de cazierul judiciar al persoanei desemnate de persoane
juridice pentru obținerea autorizației de transport persoane în regim de taxi eliberată de autoritatea de
autorizare. De asemenea, cred că ar fi necesar să adăugăm și obligativitatea deținerii autorizației de
transport persoane.”

Dl.Daniel Constantin Deacu: „Conducătorii auto care desfășoară activitatea de transport persoane
sunt autorizați și prezintă aceste documente când sunt atestați ca șoferi de taxi.”
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Dl.Gicu Mitache : „Eu vreau doar să vă spun că  dacă se desființează autoritatea centrală, noi
aprobăm acum un regulament prin care autorizăm niște șoferi să desfășoare activitatea de transport
persoane și cred că este de datoria noastră să stabilim încă de la început cu exactitate condițiile pe
care trebuie să le îndeplinească un conducător auto ca să poată desfășura această activitate.

În fine, la art.21 lit.f), cred că este vorba de o neconcordanță a criteriilor de departajare deoarece la
acest articol este prevăzut că în cazul în care ultimul punctaj câștigător este obținut de o grupă de mai
multe autovehicule decât numărul de autorizații taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor
autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare din grupa respectivă,
iar în tabel la capacitatea cilindrică acordăm punctaj exact invers, pentru capacitate cilindrică de peste
1.500 cm3-0 puncte, între 1.000 și 1.499 cm3-1 punct și sub 1000 cm3-2 puncte, ori nu cred că este în
regulă pentru că e o contradicție, este o scăpare și de aceea trebuie să corectăm.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele propuse de către
domnul consilier Gicu Mitache la art.4 alin.(2), art.11 și art. 21 lit.f), fiind aprobat în unanimitate de
voturi.

La următoarele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind prelungirea duratei de
concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat cu C.M.I.
Dr. Albișor Carmen, privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului
Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate,
precum și cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC
35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate de voturi.

Pe marginea proiectului de hotărâre  privind rectificarea bugetului local și al instituțiilor publice cu
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, au fost următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am o singură întrebare pentru conducerea U.A.M.S.: de  ce trebuie să facem
această rectificare, dacă le-am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la începutul anului așa cum
dumnealor l-au fundamentat?”

Dna.Mirela Miron-Ochian-contabil șef U.A.M.S.: „Eu apreciez că am făcut o fundamentare corectă,
deoarece aceste sume pentru care solicităm rectificarea sunt sume din cadrul acelorași titluri și capitole
bugetare, doar că la alineate nu au fost distribuite cu exactitate și este oarecum dificil să estimezi fix
sumele necesare!”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat tot în unanimitate de
voturi.

La ultimul proiect de hotărâre  aflat pe ordinea de zi, cel privind aprobarea proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, nu au fost intervenții, fiind supus la vot în forma
propusă și adoptat în unanimitate de voturi.

S-a ajuns astfel la punctul, Diverse, la care nu au fost interpelări, luări de cuvânt, declarații politice,
etc., astfel că președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca de astăzi, 28 noiembrie 2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în
2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, p. SECRETAR GENERAL,

Florea  LUPU Dorina PREDESCU
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