
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Radian Stănculescu. De

asemenea, participă de drept domnul Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi domnul Alexandru
Sterian-secretarul orașului, 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, opinii 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, completată
prin O.U.G. nr.63/2019, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 26 septembrie 2019 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 29.10.2019 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.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată
prin O.U.G. nr.63/2019, 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 Liviu
Dragomir a fost ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi, 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.510/21.10.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.18804/21.10.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care domnul
primar mai propune completarea cu Proiectul de hotărâre nr.79 privind punerea la dispoziția M.D.R.A.P., prin
„C.N.I.”- S.A., a terenului în suprafață de 14.286 mp în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -
‹‹Construire bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››, astfel
că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.70 privind prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical pentru medicină
de familie, care face obiectul Contractului nr.495/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Balaș
Cristian;

2.-Proiect de hotărâre nr.71 privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de
existență a capacităților energetice, asupra unor terenuri din domeniul public administrat de consiliul local, în
favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord-Sucursala Brăila, pentru alimentarea cu
energie electrică a unor locuri de consum din orașul Ianca;

3.-Proiect de hotărâre nr.72 privind cumpărarea imobilului format din cota de 2/3 din suprafața de 1.304 mp
teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris în
Cartea Funciară nr.76051, în scopul extinderii serei pentru producerea răsadurilor de flori de către Direcția
Serviciilor Publice;

4.-Proiect de hotărâre nr.73 privind cumpărarea imobilului format din cota de 1/3 din suprafața de 1.304 mp
teren liber de construcții, situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal 16, parcela 631, înscris în
Cartea Funciară nr.76051, în același scop;

5.-Proiect de hotărâre nr.74 privind rectificarea bugetului local pe anul în curs, precum și validarea
modificărilor aduse bugetului local prin Dispoziția primarului nr.463/2019;

6.-Proiect de hotărâre nr.75 privind actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local în anul
financiar 2019, respectiv semestrul I al anului de învățământ 2019-2020, elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca;
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7.-Proiect de hotărâre nr.76 privind scutirea de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local de către
Asociația Cultural-Istorică ‹‹Muzeul›› Ianca;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.2 și 3; raport: compartimentul de impozite;

8.-Proiect de hotărâre nr.77 privind stabilirea funcției publice specifice de conducere de secretar general al
orașului Ianca, precum și a funcției publice de execuție de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de
specialitate al primarului;

9.-Proiect de hotărâre nr.78 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la nivelul anului
2019, lucrări rest de executat, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Târlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, ca urmare a intrării în insolvență a constructorului și rezilierii
contractului de lucrări;

10.-Proiect de hotărâre nr.79 privind punerea la dispoziția M.D.R.A.P, prin „C.N.I.”- S.A., a amplasamentului
constituit din teren în suprafață de 14.286 mp, în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -
‹‹Construire bază sportivă TIP 1, Calea Brăilei nr.167, Cvartal 4-Parcela 157, oraș Ianca, județul Brăila››.

11.-Diverse, cu punct distinct dezbaterea unei solicitări de prelungire a duratei de concesiune a unui teren
din zona blocului A11.

Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate,
inclusiv cel propus pentru completarea ordinii de zi, și că la cel privind rectificarea bugetului local s-a mai propus
și adoptat un amendament la comisia de specialitate privind redistribuirea sumei de 5.510 lei pentru a asigura
finanțarea cursurilor de pregătire profesională a asistenților personali ai persoanelor cu handicap.

În fapt, la niciun proiect de hotărâre de pe ordinea de zi nu au fost intervenții, astfel că au fost supuse pe
rând la vot și aprobate toate în unanimitate.

La punctul Diverse s-a început cu dezbaterea solicitării doamnei Lungu Maria de a i se prelungi perioada de
concesiune a unui teren, pe care a ridicat o construcție autorizată, la care s-au înregistrat următoarele intervenții:

Dl.Secretar: „Ca să nu citim întreaga corespondență, dați-mi voie să fac o sinteză a acestei situații. În anul
2004 petenta a concesionat pe o perioadă de 10 ani un teren din domeniul public situat la intersecția străzilor
Parcului și Nicolae Oncescu, în fața blocului A.11, pe care a ridicat în anul 2011 o construcție. În anul 2014,
potrivit legislației în vigoare la acea dată (respectiv O.U.G.nr.54/2006), perioada de concesiune s-a prelungit
până la data de 01.08.2019, adică cu jumătate din perioada inițială și maximum prevăzut de lege la acea dată.

Trebuie să vă mai spun că la data expirării contractului de concesiune intrase deja în vigoare noul Cod
administrativ, care a venit cu o noutate în materie, aceea că perioada de concesiune se mai poate prelungi, fără
să depășească însă 49 de ani. Problema care a complicat destul de mult situația, a fost aceea că petenta a
depus cererea de prelungire a perioadei de concesiune după expirarea termenului amintit mai sus, ori în această
situație nu se mai putea promova proiectul de hotărâre pentru prelungirea unui contract expirat!.

Înainte de a vă supune atenției acest caz, am discutat problema și cu reprezentanții Instituției Prefectului
care verifică legalitatea actelor administrative, iar poziția acestora a fost la fel de tranșantă, anume că în niciun
caz nu vor accepta o hotărâre de prelungire a unui contract expirat.

Acum, la solicitarea petentei, v-am adus spre dezbatere această situație cu două variante de lucru: prima,
să reluăm procedura de concesiune după legislația actuală, dar sub condiția angajamentului scris al doamnei
Lungu Maria că va desființa de îndată construcția și va preda necondiționat terenul dacă nu va adjudeca licitația
publică, iar a doua variantă să nu mai reluăm procedura de concesionare și să trecem la formalitățile legale de
predare-primire a terenului ca urmare a încetării contractului prin ajungere la termen.”

Dl.Liviu Dragomir: „Doamna a fost înștiințată din timp că expiră și a doua perioadă de concesiune?”
Dl.Primar: „Nu, dar nu aveam o asemenea obligație în contract să o anunțăm!”
Dl.Ștefan-Marcel Mitrea: „Acea clădire a adus ceva venituri la bugetul local?”
Dl.Secretar: „Bineînțeles, impozitul pe construcție, redevența și taxa pe teren, și ar mai fi trebuit impozitul pe

veniturile salariale dacă doamna Lungu Maria ar fi desfășurat personal acolo activitatea pentru care a solicitat
terenul în 2004 și ar fi avut și alți angajați, numai că petenta a închiriat spațiul altei persoane fără să solicite
acordul consiliului local, iar asta este o altă mare problemă în cazul de față, adică un alt motiv de încetare a
contractului de concesiune înainte de ajungere la termen!”

Dl.Viorel Ciucaşu: „Știu că la început acolo era o sifonărie.”
Dl.Primar: „Așa este, dar atunci terenul era închiriat, după care în anul 2004 s-a trecut la concesiune și s-a

subînchiriat spațiul altei persoane care a desfășurat activitatea de coafură-frizerie. Acum nici nu știu dacă a fost
încheiat vreun contract de închiriere și dacă a fost înregistrat la ANAF.”

Dl.Viorel Ciucaşu: „E posibil să avem un proces de judecată dacă refuzăm reluarea procedurii de
concesionare a terenului?”
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Dl.Secretar: „Da, poate fi și asta o a treia variantă și poate cea mai plauzibilă! Știți că am mai avut o situație
oarecum asemănătoare în cazul domnului Vlase Romică, unde am refuzat prelungirea perioadei de concesiune
cu jumătate din perioada inițială, însă ca în atâtea alte situații judecătorii s-au poziționat deasupra legii și au
considerat că-i abuz de putere, obligându-ne să-i prelungim contractul!”

Dl.Primar: „Eu nu am nimic împotrivă cu reluarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, dar
oare putem să scoatem la licitație un teren cu sarcini, pe baza acelui angajament? Nu cumva trebuie să ridice
mai întâi construcția și apoi să organizăm licitația? Cum se va întocmi în acest caz documentația de carte
funciară, pentru că-i obligatoriu acum?”

Dl.Secretar: „Domnule primar, v-am informat și înaintea acestei ședințe că această posibilitate am discutat-
o și cu funcționarii care verifică legalitatea hotărârii și au avut același punct de vedere, că acel angajament ar fi
o variantă de lucru pentru intrarea în legalitate. În privința cărții funciare, lucrurile sunt simple: construcția pe
numele celui din autorizația de construire și terenul pe numele orașului Ianca-domeniul public, dar și aici avem
o problemă: în certificatul de urbanism s-a scris în mod eronat că terenul e în domeniul privat, iar în contractul
de concesiune nu se specifică regimul acestuia! Deci și noi am făcut câteva erori în cazul de față, inclusiv când
am eliberat autorizația de construire în 2011 pentru construcție definitivă, și nu provizorie cum ar fi fost normal
în cazurile de concesiune pe perioade mai mici de timp.

Domnule președinte, eu chiar nu mai am alte precizări de făcut și de aceea vă rog să ajungeți la o
concluzie/decizie, pentru că e de competența dumneavoastră să vă pronunțați asupra patrimoniului.”

Dl.Florea Lupu: „Da domnule secretar, așa este, trebuie să luăm o hotărâre, dar nu vrem nici să avem
probleme după aceea că legalitatea ei, sau să creăm prin asta un alt litigiu!”

Dl.Secretar: „Domnule consilier, în fapt se va întâmpla în felul următor: dacă promovăm proiectul de hotărâre
pentru reluarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune și nu va îndeplini cvorumul necesar adoptării,
atunci nu va fi nicio hotărâre și nu se va pune problema legalității unui act administrativ; dacă totuși se va adopta
hotărârea, ea va fi pentru organizarea licitației publice în scopul intrării în legalitate, având la bază și acel
angajament, atunci iarăși nu văd o problemă în a contrasemna o astfel de hotărâre.”

Aici s-au încheiat dezbaterile, după care s-a supus la vot și s-a adoptat în unanimitate varianta reluării
procedurii de atribuire a contractului de concesiune conform noilor prevederi legale, sub condiția depunerii
angajamentului scris al doamnei Lungu Maria că va elibera de îndată terenul dacă nu va adjudeca licitația
publică. În continuare, la punctul Diverse, s-a trecut la luările de cuvânt, interpelări sau întrebări, înregistrându-
se următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Am o problemă: ca cetățean onest m-am prezentat la începutul anului și am plătit toate
impozitele și taxele locale pentru a beneficia de bonificația de 10%. După ceva timp, revenind pentru a solicita
un certificat fiscal, mi s-a spus că nu mi-l poate elibera deoarece am o restanță de 300 lei! Deodată am zis că-i
o eroare umană, că și calculatorul mai dă rateuri și că e de acceptat, dar mai târziu am constatat că nu-i un caz
singular și că deja e o practică la acest compartiment! Încercând că obțin o explicație de acolo, m-am enervat și
mai tare pentru că mi se vorbea în niște termeni SF de care n-am auzit în viața mea!  Domnule primar, o să vă
aduc chitanțele, dar în cazul de față vă rog să cereți un punct de vedere Curții de Conturi să vedem dacă e
corect să mai plătesc restanțe în condițiile în care mi s-a aplicat bonificația pentru plata cu anticipație a
impozitelor, deoarece nicio lege din țara asta nu prevede retroactivitatea așa cum mi s-a întâmplat. Dacă a greșit
funcționarul, atunci să plătească, iar dacă e o problemă cu programul informatic, atunci rezolvați-o rapid.”

Dl.Primar: „Nu trebuie să fac o solicitare la Curtea de Conturi pentru că sunt acum în control tocmai pe
venituri. Celălalt caz e tot din acest an și dacă ne puteți spune numele?”

Dl.Gicu Mitache: „Păi dacă tot este în control Curtea de Conturi, atunci sesizați-o cu aceasta problemă. Da,
ambele cazuri sunt din acest an, iar persoana în cauză este Băluță Fănel.”

Dl.Primar: „Am bănuit și de aceea am întrebat, pentru că domnul Băluță a venit și anul trecut cu o astfel de
sesizare, dar de fapt uitase să declare un teren cumpărat!”

Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, am trecut și eu prin această situație și mai sunt foarte multe cazuri!”
Aceeași situație a confirmat-o și domnul consilier Viorel Ciucaşu, după care președintele de ședință a

declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 octombrie 2019,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Liviu  DRAGOMIR Alexandru  STERIAN
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