
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                 PROCES – VERBAL 
 
 
      Încheiat astăzi, 25 noiembrie 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 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat 
domnul Relu-Alin Vlad. 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 23.11.2021 și publicate pe site-ul propriu-la 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 05.11.2021 a fost transmis consilierilor locali prin aplicația WhatsApp, prin poșta 
electronică, precum și la ședințele pe comisii din data de 23.11.2021 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.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, la ședința din data de 
05.11.2021 domnul consilier local Dănuț Pisică a fost ales președinte de ședință pentru luna 
noiembrie 2021, astfel că a preluat și conducerea ședinței de astăzi.  

      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin 
Dispoziţia primarului nr.483/15.11.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub 
semnătură de primire prin Convocatorul nr.19900/15.11.2021, precum și sub confirmare de 
primire în aplicația https://web. whatsapp.com și prin poșta electronică, fiind publicată pe 
pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri 
pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în 
unanimitate este următoarea:    
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      1.-Proiect de hotărâre nr.64 privind actualizarea devizului de lucrări pentru împădurirea 
suprafeței de 2,10 ha din u.a.50E-Rubla, aparținând fondului forestier al orașului Ianca 
administrat de consiliul local; 

      2.-Proiect de hotărâre nr.65 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, precum și 
actualizarea numărului burselor care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca; 

      3.-Diverse. 

      Cu precizarea că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil și 
fără obiecții de către comisia de specialitate nr.2, în ședința acesteia din data de 23 noiembrie 
2021, preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri asupra Proiectului de hotărâre nr.64, însă 
nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 

      Proiectul de hotărâre nr.65 a fost de asemenea aprobat în unanimitate de voturi, atât pe 
articole și alineate, cât și în ansamblu, cu precizarea că la art.1 lit.i) suma prevăzută pentru 
ajutorul de încălzire este de 120 mii lei, iar la art.2 nu au participat la vot consilierii locali 
Mirela Cazacu și Viorel Ciucaşu, pentru a nu fi în conflict de interese. 

      La punctul Diverse s-au înregistrat următoarele intervenții: 

       Dl.Emilian Grozea: „Pe str.Gării sunt două gropi nesemnalizate, rămase în urma unor 
lucrări la rețelele de utilități publice, una în fața Muzeului și cealaltă după calea ferată, iar unii 
șoferi m-au rugat să fac această interpelare pentru a afla cine a făcut acele lucrări, în vederea 
solicitării de daune pentru avariile produse la autoturisme?” 

      Dl.Primar: „Da, așa este, prima urmează să fie asfaltată chiar mâine pe cheltuiala C.U.P. 
Dunărea care a lucrat la rețeaua de apă, iar cealaltă este ca urmare a racordării locuinței 
familiei Tănase la rețeaua de gaze naturale. Deci, plângerile trebuie făcute la companiile de 
apă și gaze naturale.” 

       Dl.Emilian Grozea: „A doua problemă: doresc să vizitez adăpostul de câini. Când se 
poate și în ce condiții?” 

      Dl.Primar: „Oricând, dar după 1 decembrie pentru că urmează aceste zile nelucrătoare. 
Vă rog să mă contactați și să stabilim de comun acord ziua și ora. Acum, dacă nu mai sunt 
intervenții, doresc să vă informez că festivitățile dedicate Zilei Naționale a României vor 
începe la ora 11, ca de obicei pe platoul din fața Casei de cultură, iar aceasta este și o invitație 
de participare. Vă mulțumesc!” 

      După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei 
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25 noiembrie 2021, drept pentru care 
s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
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                                                         PROCES – VERBAL 
 
 
      Încheiat astăzi, 05 noiembrie 2021, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
oraşului Ianca, organizată și desfășurată în sala Casei de cultură cu prezența fizică a 
consilierilor locali. La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind 
motivat domnul Relu-Alin Vlad. De asemenea participă de drept domnul primar Fănel-George 
Chiriță, precum și domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează totodată şi 
procesul verbal al şedinţei.  

      Dat fiind caracterul extraordinar al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută la 
art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

      În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, procesele verbale ale şedinţelor 
consiliului local din 14 și 21 octombrie 2021 au fost transmise consilierilor locali prin aplicația 
WhatsApp, prin poșta electronică, precum și la ședințele pe comisii aferente acestor ședințe, 
pentru a lua cunoștință de conținutul acestora, fiind acum supuse pe rând la vot și aprobate 
fiecare în unanimitate, fără obiecții.  

      Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate la sediul consiliului local și 
publicate pe pagina proprie de internet-la secțiunea dedicată special acestor documente. 

      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin 
Dispoziţia primarului nr.481/01.11.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub 
semnătură de primire prin Convocatorul nr.19421/01.11.2021 sub confirmare de primire în 
aplicația WhatsApp și prin poșta electronică, publicată pe pagina de internet a instituției şi 
afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare sau 
completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate, este 
următoarea:    

      1.-Proiect de hotărâre nr.62 privind alegerea președintelui de ședință;  

      2.-Proiect de hotărâre nr.63 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în 
comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Ianca.  

      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 Dănuț 
Pisică a fost ales președinte de ședință pentru luna noiembrie 2021, scop în care s-a adoptat 
Hotărârea nr.62 în unanimitate de voturi, iar din acest moment a preluat conducerea ședinței 
de astăzi.       
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        Cu precizarea că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil și 
fără obiecții de către comisia de specialitate nr.3, preşedintele de şedinţă a invitat la dezbateri 
asupra Proiectului de hotărâre nr.63, însă nu au fost intervenții, astfel că s-a trecut la 
procedura de exercitare a votului secret.                                

      În acest scop, domnul Mircea Mircescu l-a propus pe domnul George Priceputu pentru 
comisia Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» și pe domnul Florea Lupu pentru comisia 
Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», iar domnul Ionel Manole a propus-o pe doamna 
Iuliana-Doinița Bicoiu pentru comisia Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» și pe domnul 
Emilian Grozea pentru comisia Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu».  

      Cu votul unanim al celor prezenți, s-a constituit o comisie de numărare a voturilor formată 
din 3 membri, în componența: Liviu Dragomir, Ionel Manole și Radian Stănculescu. În fine, 
după exercitarea votului secret (la care nu a participat doamna Mirela Cazacu, fiind una din 
candidații înscriși la proba de interviu pentru funcția de director) și numărarea voturilor, 
comisia a constatat următoarele rezultate: 

      -Număr voturi nule................0; Număr voturi valabil exprimate...........15, distribuite astfel: 

      -Domnul George Priceputu a obținut..........9 voturi pentru și...................6 voturi împotrivă; 

      -Doamna Iuliana-Doinița Bicoiu a obținut...6 voturi pentru și..................9 voturi împotrivă; 

      -Domnul Florea Lupu a obținut...................9 voturi pentru și...................6 voturi împotrivă; 

      -Domnul Emilian Grozea a obținut..............6 voturi pentru și...................9 voturi împotrivă; 

      Rezultă că domnii George Priceputu și Florea Lupu vor fi reprezentanții Consiliului local 
al orașului Ianca în comisia/comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
orașul Ianca, primul pentru Liceul Teoretic «Constantin Angelescu», iar al doilea pentru 
Liceul Tehnologic «Nicolae Oncescu». 

      Supusă la vot și în ansamblu, hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

      Epuizându-se astfel ordinea de zi, președintele de ședință a declarat închise lucrările 
şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 05 noiembrie 2021, drept 
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                SECRETAR  GENERAL,  
                                                                                                                 
 
        Dănuț  Pisică                                                                                  Alexandru STERIAN   
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