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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 25 octombrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 13 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna
Mirela Cazacu și domnii Gicu Mitache, Ştefan Marcel Mitrea și Radian Stănculescu. 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 funcționarii care
au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7
din Legea
nr.52/2003
transparenţa
decizională în administraţia
COMISIA
LOCALĂ
DE FOND privind
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
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.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din
data de 27.09. 2018 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 23.10.2018, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile
art.41 dinORAŞULUI
Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 și ale
PRIMĂRIA
IANCA
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 Ionel Moșescu 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.570/15.10.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.20640/15.10.2018, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a terenului care face obiectul
Contractului nr.51/03.11.2008, încheiat cu domnul Ciucă Costică pentru extinderea unui spațiu
comercial;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1
octombrie 2018 ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației
de construire, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și
Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››;
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
4.-Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Ianca, în anul 2018;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al orașului Ianca, județul Brăila;
6.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de
comisiile de specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de
concesiune a terenului care face obiectul Contractului nr.51/03.11.2008, respectiv aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați la data de 1 octombrie 2018 pentru obiectivul nou de

investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››,
nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La al treilea proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul în curs, domnul primar
a mai propus alocarea sumei de 100 mii lei pentru extinderea rețelei electrice în noul cvartal de
locuințe realizat în continuarea străzilor Rozelor și Zorilor din orașul Ianca, prin diminuarea acestei
sume de la obiectivul ‹‹Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII corp 1904 pentru
realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu››. Cu această completare, s-a supus la vot și s-a
aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre.
La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind actualizarea numărului burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în acest an, respectiv aprobarea proiectului de steag
al orașului Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care au fost următoarele
intervenții:
Dl.Ionel Moșescu: „Știu că avem un post de pictor cu jumătate de normă la Casa de cultură, pe
care nu l-am văzut niciodată în cei 14 ani de când l-am angajat, sau vine odată pe an! De ce să-l
mai ținem și să-l plătim degeaba, când cu aceeași bani am putea să angajăm o femeie de serviciu
aici la Casa de cultură unde să fie mai multă curățenie și nu cum e acum? Iată, cele două femei de
serviciu pe care le avem sunt în concediu medical și nu mai are cine să facă curățenie!”
Dl.Primar: „Da, așa este, dar una este în concediu medical fără voia ei, iar cealaltă în mod voit
pentru că este bunică! Eu cred că sunt suficiente două femei de serviciu și nu mai este nevoie de
încă una, iar acel pictor să știți că are activități cu elevii pe teme de desen și pictură.”
Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, cum să fie de ajuns două femei de serviciu și la Primărie și
la Casa de cultură și la Căminul cultural?!”
Dl.Primar: „Da, sunt de ajuns dacă și-ar face treaba și nu ar sta de vorbă în holul primăriei!”
Dl.Ionel Moșescu: „Atunci plătiți-l degeaba în continuare pe acel domn!”
Dl.Primar: „Nu-i nimic, o să vă propun desființarea acelui post, dar și pe cele de îngrijitor pentru
că nici ele nu își fac treaba!”
Dl.Ionel Moșescu: „Nu-i nicio problemă din punctul meu de vedere, desființați-le! O altă problemă
pe care v-o supun atenției domnule primar, este următoarea: un domn Negoiță Tudorel face cereri
de vreo 4-5 ani pentru rectificarea unui titlu de proprietate, dar nu li se dă curs! Am aici ultima cerere
din anul 2015, are și referatul comisiei locale, dar nu înțelege de ce nu i se soluționează!?”
Dl.Primar: „Acum nu pot să vă dau răspuns, veniți mâine la birou și să o analizăm acolo!”
Dl.Ionel Moșescu: „Amintiți-vă că am mai discutat acest caz în biroul dumneavoastră anul trecut,
dar tot în acest stadiu a rămas!”
Dl.Primar: „Domnule consilier, văd că pe referatul comisiei locale de fond funciar din anul 2015
este și semnătura dumneavoastră, în calitate de salariat pe atunci la serviciul de cadastru. Deci ați
mâncat o pâine în primăria asta, iar acum veniți și mă întrebați de ce nu i s-a rectificat titlul de
proprietate! Veniți mâine la primărie să analizăm pentru că aici nu avem cum să rezolvăm.”
Dl.Ionel Moșescu: „După ce s-a întocmit acel referat am intrat în concediu medical, după care
m-am pensionat și nu mai știu ce sa întâmplat! Altceva se întâmplă acolo, dar în fine….”
După aceste intervenții preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25 octombrie 2018, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel MOȘESCU

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN

