
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 12 noiembrie 2020, în cadrul şedinţe ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca,
organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali.

La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. 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, anunțul 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 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,
cu modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local din
data de 29.10.2020 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com,
prin poșta electronică, precum și la ședința pe comisii din data de 10.11.2020 pentru a lua la
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.54/31.08.2016 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 noiembrie, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.79 în unanimitate
de voturi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.473/02.11.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.19036/03.11.2020, precum și sub confirmare de primire prin aplicația https://web.
whatsapp.com și prin poșta electronică, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau de completare, astfel că ordinea de
zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.80 privind aprobarea documentației de valorificare a materialului
lemnos din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Ianca, precum și a lucrărilor care trebuie
efectuate în anul 2020 potrivit  amenajamentului silvic întocmit pentru perioada 2015-2024;

2.-Proiect de hotărâre nr.81 privind prelungirea duratei de concesiune a imobilului situat în satul
Târlele Filiu, format din magazie și teren aferent aparținând domeniului privat administrat de consiliul
local, care face obiectul Contractului nr.91/15.12.2010 încheiat cu doamna Ungureanu Virginia;

3.-Proiect de hotărâre nr.82 privind aprobarea tarifelor de închiriere a sălii de sport din cadrul
Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› din orașul Ianca;

4.-Proiect de hotărâre nr.83 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs
5.-Proiect de hotărâre nr.84 privind aprobarea proiectului „Investiții de răspuns la pandemia cu

coronavirusul SARS-Cov-2, prin achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării
activităților școlare″, precum și validarea cheltuielilor aferente acestuia aprobate prin Dispoziția
primarului nr.462/30.10.2020;
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6.-Proiect de hotărâre nr.85 privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat
- Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila, precum și acordarea acestuia a unui mandat special pentru a vota
în Adunarea Generală a Asociației proiectele de hotărâri din competența acesteia;

7.-Proiect de hotărâre nr.86 privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat
- Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară «Eco-Dunărea» Brăila, precum și acordarea acestuia a unui mandat special pentru
a vota în Adunarea Generală a Asociației proiectele de hotărâri din competența acesteia;

8.-Proiect de hotărâre nr.87 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de
administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi
combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2020-2024;

9.-Proiect de hotărâre nr.88 pentru aprobarea acordului de cooperare între Orașul Ianca, Orașul
Făurei și Spitalul Făurei, prin consiliile locale, în scopul realizării obiectivului de investiții «Extindere
spațiu de primiri urgențe cameră de gardă la compartimentul de boli cronice Ianca»;

10.-Diverse
Așa cum am precizat anterior, asupra acestor proiecte de hotărâri nu s-au înregistrat până la

această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile, fiind toate
avizate favorabil de comisiile de specialitate din cadrul consiliului local, astfel că s-a trecut în
continuare la dezbaterea acestora în ordinea numerică aprobată.

La Proiectul de hotărâre nr.80 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La Proiectul de hotărâre nr.81 au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Ionel Manole: „La art.1 din contractul de concesiune se arată că obiectivul acestuia îl

constituie înființarea unei ferme zootehnice de către concesionar, iar la art.6 din același contract se
prevede dreptul concedentului de verifica respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Având
în vedere aceste îndatoriri, îl rog pe domnul primar să ne spună dacă concesionarul și-a îndeplinit
obligația și dacă există un dosar cu rapoarte și notificări întocmite în urma verificărilor, pentru că
acolo este o clădire care pare abandonată, deci nu s-a realizat obiectivul asumat.”

Dl.Primar: „Într-adevăr, în urmă cu 10 ani familia Ungureanu a solicitat concesionarea acestui
imobil pentru înființarea unei ferme zootehnice, însă dacă a înființat sau nu este problema lor.
Obiectivul nostru este să valorificăm patrimoniul și să încasăm taxele de închiriere sau concesiune
avute în vedere la fundamentarea bugetului local, iar concesionarul a plătit la zi redevența, anual.”

Dl.Ionel Manole: „Da, am verificat și așa este, au plătit, dar dacă nu a înființat în termen de 2 ani
obiectivul pentru care a concesionat imobilul este un motiv de încetare a contractului! Atunci scoateți
din contract această obligație, sau organizați din nou licitație poate altcineva va realiza ceva.”

Dl.Primar: „Bun, dacă nu doriți să-i mai prelungim concesiunea și preferați ca acel imobil să
rămână de izbeliște, atunci așa o să facem!”

Dl.Secretar: „Eu am înțeles sensul acestor intervenții și o să-i transmitem doamnei Ungureanu
Virginia o scrisoare prin care să-i aducem la cunoștință dezbaterile de azi pe marginea cererii
dumneaei și să-i solicităm explicații în scris cu privire la neîndeplinirea obligației asumate.”

După aceste intervenții Proiectul de hotărâre nr.81 s-a supus la vot și a fost aprobat în
unanimitate.

La Proiectul de hotărâre nr.82 au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl. Emilian Grozea: „Ținând cont de faptul că sala de sport nu are nevoie de un angajat pentru

întreținere și alte lucrări, iar taxele sunt doar pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică și
termică, eu cred că pentru copii nu trebuie percepute aceste taxe, deci accesul lor să fie gratuit.”

Dl.Primar: „Mai concret, domnule consilier, care copii?”
Dl. Emilian Grozea: „Elevii, domnule primar.”
Dl.Primar: „Da, așa ar fi trebuit, numai că domnul director a perceput taxe de închiriere de la

elevii care au fost antrenați contra-cost, iar veniturile din chirie au fost încasate de asociația
părinților! E normal așa?”
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Dl.Ionel Manole: „Domnule primar, ce a stat la baza stabilirii/fundamentării acestor taxe?”
Dl.Primar: „Costurile domnule consilier și nota de constatare întocmită în urma controlului

efectuat la Liceu de către auditorii externi ai Camerei de Conturi Brăila, prin care s-a stabilit ca taxele
de închiriere să fie stabilite de Consiliul local și încasate de Primărie.”

Dl.Secretar: „Trebuie să vă dau o explicație suplimentară: sala de sport, ca de altfel întreaga
bază materială a învățământului (clădiri și terenuri) aparține domeniului public al orașului, fiind date
în administrarea unităților de învățământ prin hotărâri ale consiliului local. Acest fapt le-a permis să
aprobe în consiliul de administrație închirierea sălii de sport și a altor spații, iar 50% din venituri să
fie virate primăriei. Acum, în urma controlului efectuat de către auditorii externi ai Camerei de Conturi
Brăila, s-a stabilit ca baza materială a învățământului să nu mai fie evidențiată în contabilitatea
liceelor, ci doar în contabilitatea primăriei, iar închirierea să se facă de către primărie care va încasa
în totalitate veniturile realizate. De aici și promovarea acestui proiect de hotărâre. În ceea ce privește
cuantumul taxelor de închiriere propuse în proiect, ele sunt de fapt o continuare a celor practicate
de Liceu de la începutul anului și până în prezent în relația contractuală cu acel club din Galați care
antrenează copiii în ramura de sport karate, stilul kyokushin.”

Dl.Liviu Dragomir: „O parte dintre noi am desfășurat activități sportive în ambele săli de sport din
oraș, iar acestea au fost și trebuie să fie monitorizate de cineva, nu haotic, pentru că nu poți lăsa
nesupravegheate atâtea bunuri câte sunt acolo. Asta pe de o parte, însă pe de altă parte trebuie să
spunem că noi avem obligația să sprijinim toate ramurile de sport,  iar domnul Ciucaşu, în calitate
de profesor de sport la acea unitate de învățământ, poate să confirme că niciodată nu s-au luat bani
de la copii pentru activitățile sportive desfășurate de ei în sala de sport după programul școlar.
Revenind la nivelul taxelor, eu cred că ele sunt corect stabilite dacă e să ne raportăm la cele
percepute la sala de sport din Campusul Școlar «Nicolae Oncescu», care sunt mai mari dar acolo
sunt condiții mult mai bune decât cele de la sala de sport despre care vorbim acum.”

Dl.Primar: „Dacă e să ne referim la spațiile pentru dușuri, să știți că ele sunt și la această sală,
numai că domnul director nu le-a pus la dispoziție!”

Aici s-au încheiat dezbaterile asupra acestui proiect de hotărâre, care a fost supus la vot și
aprobat cu 10 voturi pentru ale grupului de consilieri P.S.D. și 7 voturi abținere ale grupului de
consilieri P.N.L. și consilierul independent.

La Proiectul de hotărâre nr.83 au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Viorel Ciucașu: „Am citit în referatul domnului primar cum că, în urma demersurilor și

insistențelor făcute la ENGIE, obiectivul «Extindere rețea distribuție gaze naturale-alimentare
Stadion orășenesc Ștefan Vrăbioru» a fost finanțat și realizat integral de acest operator, astfel că
suma alocată în bugetul local pentru acest obiectiv a rămas disponibilă și este acum propusă spre
redistribuire. Pentru aceasta îl felicit pe domnul primar, dar în același timp îl rog să facă în continuare
demersuri la acest operator pentru a extinde rețelele de gaze în toate satele.”

Dl.Primar: „Domnule consilier, haideți să spunem odată adevărul oamenilor despre aceste rețele
de gaze, pentru că în campania electorală s-au spus numai neadevăruri! Dumneavoastră aveți o
locuință pe str.Primăverii,  unde operatorul a extins rețeaua de gaze pe cheltuiala lui, asta pentru că
acolo există un agent economic care a solicitat branșament, iar din calculele economice ale ENGIE
a rezultat că investiția este rentabilă și de aceea au realizat-o! Altfel, nu ați fi avut niciodată această
șansă și ați fi extins rețeaua doar pe cheltuiala dumneavoastră. Așa am solicitat gaze și la stadion,
iar din calcule a rezultat că și această rețea este rentabilă pentru operator și de aceea au făcut-o și
au luat licență de operare. Urmează acum, după același principiu, Școala din Plopu. Se tot vorbește
că de la 1 ianuarie 2021 se va modifica legislația, pentru că în prezent nimeni nu poate să oblige un
operator privat să obțină licență de distribuție pentru o zonă/localitate care nu este rentabilă.”

După aceste intervenții s-a supus la vot Proiectul de hotărâre nr.83 și s-a aprobat în unanimitate,
cum tot în unanimitate de voturi au fost aprobate pe rând și Proiectele de hotărâri nr.84, 85 și 86, la
care nu au mai fost intervenții.

S-a ajuns astfel la Proiectul de hotărâre nr.87, la care s-a organizat exercitarea votului secret.
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În acest scop, președintele i-a invitat pe cei prezenți să facă propunerile nominale pentru
înscrierea pe buletinele de vot.

Astfel, pentru consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», domnul
Mircea Mircescu i-a propus pe domnii Florea Lupu, Ștefan-Marcel Mitrea și Dănuț Pisică, iar pentru
consiliul de administrație al Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu» domnul Mircea Mircescu l-a
propus pe domnul Ionel Moșescu.

Nemaifiind alte propuneri, s-a constituit și o comisie de numărare a voturilor în componența:
Liviu Dragomir, Ionel Manole și Radian Stănculescu, apoi s-a trecut la exercitarea votului secret.
După numărarea voturilor s-a constatat că cei propuși au fost aleși cu 10 voturi pentru și 7 voturi
împotrivă.

Pentru reprezentanții consiliului local în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei de
la cele două licee, domnul Ștefan-Marcel Mitrea a făcut următoarele propuneri: domnul Liviu
Dragomir la Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu» și domnul Romeo Ciortan la Liceul Teoretic
«Constantin Angelescu», asta după ce anterior i-a propus pe domnii Ștefan Petrea și Emilian
Grozea, dar aceștia au refuzat nominalizarea.

S-a trecut și aici la exercitarea votului secret, iar după numărarea voturilor s-a constatat că cei
propuși au fost aleși cu 17 voturi pentru, deci în unanimitate.

În fine, pentru reprezentanții consiliului local în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în
mediul școlar, după alte tentative eșuate de a nominaliza consilieri din grupul P.N.L., fiind de fiecare
dată refuzat, domnul Ștefan-Marcel Mitrea a făcut următoarele propuneri: domnul George Priceputu
la Liceul Teoretic «Constantin Angelescu» și domnul Dănuț Pisică la Liceul Tehnologic «Nicolae
Oncescu».

S-a trecut la exercitarea votului secret, iar după numărarea voturilor s-a constatat că cei propuși
au fost de asemenea aleși în unanimitate.

La Proiectul de hotărâre nr.88 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde domnul Rădel Alexe-

președintele de ședință a solicitat domnului primar să-i prezinte până la ședința următoare:
1.-Lista de inventariere a mașinilor și utilajelor din parcul auto al primăriei;
2.-Raport de consum (Fișa Activității Zilnice) la toate mașinile și utilajele din parcul auto al

primăriei, pe luna octombrie;
3.-Extrasul din SICAP din care să rezulte de unde s-au achiziționat piesele de schimb și bonurile

de consum la parcul auto, tot pe luna octombrie;
4.-Rapoartele de activitate și fișele posturilor domnului Stanciu Glicherie și doamnei Ungureanu

Roxana din compartimentul de impozite și taxe.
După aceste solicitări, nemaifiind alte intervenții/luări de cuvânt/declarații, președintele de

ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, de astăzi-
12 noiembrie 2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL

Rădel  ALEXE Alexandru  STERIAN
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