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Nr.20860/24.11.2022 
 
                                                                    PROCES – VERBAL 
 
      Încheiat astăzi, 24 noiembrie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, 
organizată și desfășurată la sediul autorității deliberative. La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 
existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept domnul secretar general Alexandru Sterian-care 
redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind însă motivat domnul primar Fănel George Chiriță, 
fiind în concediu pentru evenimente familiale. 
      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 www. 
whatsapp) și pe suport de hârtie la ședințele pe comisii din data de 22.11.2022, fiind publicate în Monitorul 
Oficial Local, la care nu au fost solicitări din partea societăţii civile pentru organizarea vreunei dezbateri publice 
pe marginea acestor proiecte de hotărâri, fiind însă completat proiectul de hotărâre pentru rectificarea 
bugetului local cu un amendament aprobat la comisia economică, ca urmare a referatului serviciului financiar-
contabil nr.20691/18.11.2022.  
      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 27.10.2022 a fost transmis 
consilierilor locali prin aplicația www.whatsapp, prin poșta electronică, precum și în format letric la ședințele 
pe comisii din data de 22.11.2022 pentru a lua cunoștință de conținutul acestuia, la care nu s-au înregistrat 
obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului 
nr.522/14.11.2022, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.20497/14.11.2022, precum și sub confirmare de primire în aplicația www.whatsapp și prin poșta electronică, 
publicată pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul primar mai 
propune completarea cu Proiectul de hotărâre nr.72 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în 
suprafață de 15.873 mp, liber de construcții, situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, precum 
și constituirea dreptului de acces asupra lotului nr.1 în suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS 
S.A., pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de comunicații electronice la nivelul satului Plopu, astfel că 
ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:    
      1.-Proiect de hotărâre nr.65 privind alegerea președintelui de ședință; 
      2.-Proiect de hotărâre nr.66 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.96/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      3.-Proiect de hotărâre nr.67 privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, aprobarea Actului adițional nr.1/2022 la 
Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale 
în judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila; 
      4.-Proiect de hotărâre nr.68 privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota, în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Eco Dunărea» Brăila, aprobarea Actului adițional nr.2/2022 la 
Contractul nr.360/07.06.2022 de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale 
în judeţul Brăila şi a activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în municipiul Brăila; 
      5.-Proiect de hotărâre nr.69 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs; 
      6.-Proiect de hotărâre nr.70 privind rectificarea bugetului Direcției Serviciilor Publice din subordinea 
Consiliului Local  al Orașului Ianca pe anul în curs; 
      7.-Proiect de hotărâre nr.71 privind trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea 
consiliului local a unui teren intravilan, situat în orașul Ianca, str.Teilor nr.36, precum și concesionarea acestuia 
proprietarului construcțiilor existente pe acest teren; 
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      8.-Proiect de hotărâre nr.72 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului în suprafață de 15.873 
mp, liber de construcții, situat în intravilanul satului Plopu, Cvartal 26, Parcela 461, precum și constituirea 
dreptului de acces asupra lotului nr.1 în suprafață de 225 mp în favoarea S.C. RCS & RDS S.A., pentru 
modernizarea și dezvoltarea rețelei de comunicații electronice la nivelul satului Plopu; 
      9.-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 H.C.L.nr.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Florea Lupu a fost ales președinte de ședință pentru 
luna noiembrie 2022, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.65 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 22 și 24 noiembrie 2022, preşedintele de şedinţă a invitat la 
dezbateri asupra acestora, în ordinea aprobată. 
      Asupra Proiectelor de hotărâri nr.66, 67 și 68 nu fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în 
unanimitate, cu 17 voturi pentru. 
      La propunerea domnului Viorel Ciucaşu și cu acordul unanim al celor prezenți, s-a stabilit că la Proiectul 
de hotărâre nr.69 privind rectificarea bugetului local, dezbaterile să aibă loc pe articole/alineate/litere. Astfel, 
la art.1 alin.(1) lit.a)-e) nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate după cum urmează: 
      a)-cu 16 voturi pentru, deoarece domnul Viorel Ciucaşu nu a participat la vot pentru a evita un posibil 
conflict de interese; 
      b)-cu 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Rădel Alexe; 
      c) și d)-în unanimitate; 
      d^1)-cu 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Rădel Alexe; 
      d^2), d^3), d^4), d^5), d^6) și e)-în unanimitate. 
      La art.1 alin.(2) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 16 voturi pentru, deoarece doamna Mirela Cazacu 
nu a participat la vot pentru a evita un posibil conflict de interese. După acest alineat, cu permisiunea 
președintelui de ședință, domnul secretar a prezentat  adresa nr.33738/23.11.2022 a Administrației Județene 
a Finanțelor Publice Brăila, primită cu puțin timp înaintea începerii ședinței de azi, arătând că: 
      -Dl.Secretar: Prin Decizia A.J.F.P.Nr.7/23.11.2022, emisă în baza O.U.G.nr.160/18.11.2022 pentru 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, orașului Ianca revenindu-i suma totală de 84 mii lei, din 
care 62 mii lei pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap și 22 mii lei pentru finanțarea burselor 
școlare. Acum avem două variante: fie includem azi aceste sume printr-un nou alineat la art.1, fie modificăm 
mâine bugetul local prin Dispoziția primarului și o vom supune spre validare în prima ședință a Consiliului 
Local din luna decembrie. Fiind totuși sume cu destinații speciale, vă propun să le includem azi în rectificarea 
bugetară pentru a putea fi utilizate de îndată. 
      Propunerea a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate, completându-se astfel art.1 cu alineatul (3), 
prin care s-a majorat cu suma de 84 mii lei veniturile și cheltuielile bugetului local în sensul precizat anterior. 
      Mai departe, la art.2-alin.(1), lit.a), b), b^1), b^2), b^3) și b^4) și alin.(2)  nu au fost intervenții, fiind supuse 
pe rând la vot și aprobate astfel: 
      a), b), b^1), b^3), b^4) și alin.(2)-în unanimitate; 
      b^2)-cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Rădel Alexe și Viorel Ciucaşu, iar doamna Mirela 
Cazacu nu a participat la vot pentru a evita un posibil conflict de interese; 
      La art.3 s-au înregistrat următoarele intervenții: 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Pentru că există o diferență între antrenor (acesta fiind acreditat de federația sportivă 
la nivel național) și instructor sportiv (autorizat pe baza unui examen la nivel județean), dar ambii pot obține 
medalii cu sportivii antrenați/instruiți, vă propun să includem în acest alineat și pe instructorii sportivi.       
      -Dl.Secretar: Da, observația este corectă, așa că propunerea poate fi supusă aprobării. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate art.3, incluzând și propunerea 
domnului Viorel Ciucaşu. Tot în unanimitate de voturi s-au aprobat și ultimele articole, precum și hotărârea în 
ansamblu cu amendamentele și propunerile făcute ulterior. 
      La Proiectul de hotărâre nr.70 nu au fost intervenții, fiind tot așa supus la vot pe articole/alineate, astfel: 
      La art.1-alin.(1), lit.a) s-a aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Rădel Alexe și Viorel 
Ciucaşu, iar lit.b) s-a aprobat cu 11 voturi pentru și 6 voturi abținere ale domnilor Rădel Alexe, Daniel Buzea, 
Viorel Ciucaşu, Emilian Grozea, Ionel Manole și Relu-Alin Vlad. Celelalte alineate și articole, precum și 
hotărârea în ansamblu au fost aprobate cu 10 voturi pentru și 7 voturi abținere ale consilierilor locali din grupul 
PNL și consilierului local independent Viorel Ciucaşu. 
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       Nici la Proiectul de hotărâre nr.71 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.  
       La Proiectul de hotărâre nr.72, după ce domnul secretar a detaliat contextul favorabil includerii acestuia 
pe ordinea de zi de astăzi, cu trimitere și la motivațiile solicitantului care a finanțat și va finanța în totalitate 
cheltuielile aferente, s-au înregistrat următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: Am văzut că cei 250 mp, lotul 1, se află cam în mijlocul suprafeței totale din care s-a 
dezlipit acest teren: există vreo explicație?  
      -Dl.Secretar: Da, una singură: pilonul care va fi amplasat acolo trebuie să fie la cel puțin 30 m de 
transformatorul aferent rețelei electrice, altfel nu vor primi avizul operatorului acestei rețele. 
      După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 16 voturi pentru și 1 vot 
abținere al domnului Ionel Manole. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct al ordinii de zi, Diverse, unde au fost înregistrate următoarele intervenții: 
      -Dl.Ionel Manole: De la doamna Anca Dumitrache aș dori o explicație. Până acum s-a invocat faptul că 
nu există încheiat contract de salubrizare cu Parohia Plopu și de aceea nu se ridică deșeurile menajere de la 
cimitir, dar din câte știu s-a încheiat între-timp acest contract: acum din ce motiv nu se ridică containerul?  
      -Dna.Anca Dumitrache, director D.S.P.: Pentru că au 3 facturi neplătite, ca să nu mai amintesc că acolo 
găsim scutece/pampers și alte deșeuri care în niciun caz nu sunt de la cei decedați, ci de la oamenii din sat 
care nu vor să încheie contracte, spunând că nu produc gunoi menajer! 
      -Dl.Ionel Manole: Acum dacă vine Operatorul unic de la 1 ianuarie 2023, tot pentru 2200 de abonați veți 
desfășura activitatea? 
      -Dna.Anca Dumitrache: Nu putem ști câți cetățeni vor mai rămâne în contract, ceea ce vă pot spune este 
faptul că vom rămâne în continuare cu activitatea de ridicare și transport al gunoiului animalier, la care rămân 
în vigoare contractele existente. Acum nu știm cum va proceda noul Operator atunci când va găsi în pubele 
gunoi de grajd, pentru că noi găsim deșeuri menajere în tomberoanele de gunoi animalier, dar totuși le-am 
ridicat!  
      -Dl.Rădel Alexe: Totuși, ce se întâmplă acum cu tomberoanele care s-au distribuit la cetățeni de către 
noul Operator, cum se va proceda, ce fac cu ele, când intră în vigoare? Suntem întrebați de oameni și nu știm 
ce să le mai spunem! 
      -Dna.Anca Dumitrache: Nu pot eu să vă răspund în privința gunoiului menajer, dar am văzut că astăzi s-
a vorbit de amânarea cu încă 2 luni începerea activității, până la 1 martie 2023. Până atunci probabil că vom 
continua noi activitatea de colectare și transport a gunoiului menajer. 
      -Dl.Viorel Ciucașu: Pentru domnul viceprimar: aveți în vedere o semnalizare cu lumină intermitentă a 
trecerii de pietoni de la Liceul Angelescu, similară celei de la Școala de pe str.Sărățeni, precum și o iluminare 
intensă așa cum e în municipiul Brăila? Știți bine ce trafic intens e acum pe DN 2B (Calea Brăilei) și se impune 
o astfel de semnalizare și iluminare. Dacă ați circulat recent spre Buzău, o să vedeți așa ceva la Cilibia.      
      -Dl.Viceprimar: Administratorul drumului are obligația semnalizării corespunzătoare a acestuia. 
      -Dl.Secretar: Recent s-a modificat Codul rutier și s-a stabilit în mod expres o astfel de obligație în sarcina 
administratorii drumurilor naționale/europene din interiorul localităților. 
      -Dl.Rădel Alexe: Domnule secretar, vă rog să notați în procesul verbal că în intersecția str.Gării cu 
str.Nicolae Oncescu semnul de circulație care interzicea accesul vehiculelor cu o masă pe osie simplă mai 
mare de 1,5 tone a dispărut din cauze "neelucidate"! 
      -Dl.Ionel Moșescu: În partea cealaltă, la intrare din pe str.Parcului, este acest indicator?  
      -Dl.Rădel Alexe: Da, acolo există încă. 
      -Dl.Ionel Manole: Ni s-a spus că nu este legal să finanțăm ridicarea deșeurilor menajere de la parohii, dar 
cheltuiala  cu nocturna de la stadionul din satul Plopu pentru un club privat (5 zile x 5 ore = 25 ore x 13 kw/h 
= 325 kw x 1 leu = 325 lei), care nu are folosință gratuită, este legală?  
      -Dl.Viceprimar: Domnule consilier, avem contract de închiriere cu acel club, iar în privința Parohiei Plopu 
vă rog să-l întrebați pe domnul preot că eu i-am plătit două facturi de salubrizare.   
      -Dl.Ionel Manole: Păi și eu i-am plătit o factură, dar mi-a mai arătat 2 facturi neplătite. Asta înseamnă că 
ne-a păcălit pe amândoi?!  
      Pe acest fond s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care domnul președinte a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 24 noiembrie 2022, drept pentru care 
s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   SECRETAR  GENERAL,  
 
         Florea  LUPU                                                                                                    Alexandru  STERIAN 
  


