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PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. 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 şefii serviciilor/compartimentelor care au
întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, 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.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 28 septembrie 2017 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 30.10.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

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 George Sterpu
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.748/17.10.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.20382/17-10-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru completarea acesteia, însă domnul primar a propus inversarea
ordinii de dezbatere și aprobare a proiectelor de hotărâri de la punctele 1 și 4, astfel încât și Strada
Ceferiștilor să poată fi înscrisă în anexa de completare a Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului.

Cu această propunere, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor›› tronsonului de drum adiacent

acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din orașul Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea consiliului local

a unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64;
3.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru accesul pe terenurile din domeniul privat

al orașului Ianca, situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei Verde, în procesul de promovare,
realizare și exploatare a investiției „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații O.U.A.I.7 BH
Bordei Verde – Stația de pompare SPP 7 BH”.

4.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului administrat de consiliul local;

5.-Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului centralizat al orașului pe anul 2017;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu

apă și a Listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată, actualizate în luna august 2017, care se
vor realiza prin P.R.D. a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020;

7.-Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.57/16.09.2014 privind aprobarea contribuției de 1%
la cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor
de atribuire pentru P.R.D. a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”;

8.-Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent
în care au funcționat Grădinița și Școala primară din satul Berlești;

9.-Diverse.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în noua
ordine aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, referitor la atribuirea denumirii ‹‹Strada Ceferiștilor››
tronsonului de drum adiacent acostamentului căii ferate, cuprins între strada Gării și strada Viilor din
orașul Ianca, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.

La al doilea proiect de hotărâre, privind trecerea în domeniul privat al orașului și în administrarea
consiliului local a unui teren intravilan, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Parcului nr.64, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Acest proiect de hotărâre a fost promovat ca urmare a solicitării unui cetățean de a i
se închiria terenul în cauză, însă mi se pare oarecum nefinalizat proiectul de hotărâre, adică nu am
prevăzut ce facem mai departe cu acest teren. Am discutat cu domnul secretar înainte de ședință și am
convenit că la art.1 alin.(1) se mai poate completa cu următoarea sintagmă: ‹‹în vederea continuării
procedurilor de valorificare a acestuia››”

Dl.Secretar: „Da, așa este, am discutat acest aspect și este o completare binevenită. Deci se poate
propune la vot cu acest amendament.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate, cu
propunerea domnului Gicu Mitache.

La următoarele patru proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind acordul consiliului local pentru
accesul pe terenurile din domeniul privat al orașului situate pe raza Plotului de irigații SPP 7 BH Bordei
Verde, modificarea și completarea Inventarului domeniului public, rectificarea bugetului local și aprobarea
Listelor de investiții pentru sistemele de alimentare cu apă și apă uzată, actualizate în luna august 2017,
nu au mai fost intervenții, fiind și ele supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la
ultimul dintre ele domnul primar a ținut să informeze pe cei prezenți că este vorba POS 2 Mediu, program
în care se vor realiza 3 stații de pompare și 15 km de canalizare în satele Plopu, Oprișenești și Perișoru,
dar nu pe toate străzile, ci pe o stradă da și pe una nu.

La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind contribuția de 1% la cofinanțarea
Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru P.R.D. a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020”, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Sigur nu este o greșeală suma de 804 lei, propusă spre aprobare acum, față de 693
Euro cât s-a aprobat în 2014? Cum a fost posibilă a asemenea scădere a contribuției?”

Dl.Primar: „Nu cred că este vreo greșeală, pentru că așa scrie în adresele ADI Dunărea Brăila și
C.U.P. Dunărea Brăila. Vă rog să observați că este vorba de asistența tehnică, nu despre valoarea
investițiilor. Probabil că în urma licitației s-a ajuns la această reducere.”

Dl.Secretar: „Vă asigur că nu este o nicio greșeală. Și eu am sesizat această diferență când am
redactat proiectul de hotărâre și am discutat cu doamna Stănescu Didina, director executiv la ADI
Dunărea Brăila, care mi-a confirmat suma de 804 lei, asta pentru că a crescut procentul de finanțare a
asistenței tehnice din fondurile europene nerambursabile.”

După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și a fost aprobat în unanimitate, cvorum
cu care a fost aprobat și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind preluarea în
administrarea consiliului local a clădirilor și terenului aferent în care au funcționat Grădinița și Școala
primară din satul Berlești, la care nu au fost intervenții.

Pentru că nici la punctul Diverse nu au fost solicitări de luări de cuvânt, preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 octombrie
2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

George STERPU Alexandru STERIAN
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