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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 22 octombrie 2020, în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului
local al oraşului Ianca, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

Potrivit Procesului verbal întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție nr.3 Oraș Ianca, după
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, au fost constatate următoarele rezultate pentru
Consiliul Local:

1.-Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale....................................................8.871;
2.-Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne.......................................................4.459;
3.-Numărul total al voturilor valabil exprimate............................................................................4.226;
4.-Numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de competitorii electorali care au realizat

pragul electoral.................................................................................................................3.865, din care:
a.-Partidul Social Democrat.......................................................................................................2.245;
b.-Partidul Național Liberal........................................................................................................1.387;
c.-Ciucaşu Viorel-candidat independent.......................................................................................233;
Prin Ordinul Prefectului nr.270/14.07.2020 s-a stabilit un număr de 17 membri ai Consiliului local al

orașului Ianca, astfel că, după aplicarea coeficientului electoral, Biroul Electoral de Circumscripție nr.3
Oraș Ianca a repartizat cele 17 mandate astfel:

a.-Partidul Social Democrat...........................................................................................................10;
b.-Partidul Național Liberal...............................................................................................................6;
c.-Ciucaşu Viorel..............................................................................................................................1;
Conform listei de candidați, cele 10 mandate atribuite Partidului Social Democrat au revenit

următorilor candidați: Chiriță Fănel-George, Mircescu Mircea, Stănculescu Radian, Lupu Florea,
Moșescu Ionel, Dragomir Liviu, Ciortan Romeo, Cazacu Mirela, Mitrea Ștefan-Marcel și Priceputu
George. Ulterior, în termenul prevăzut de lege, domnul Chiriță Fănel-George a renunțat la mandatul de
consilier local în favoarea mandatului de primar, astfel că domnul Pisică Dănuț, primul supleant declarat
ales pe lista acestui partid, a fost propus pentru ocuparea locului devenit vacant.

Tot așa, conform listei de candidați, cele 6 mandate atribuite Partidului Național Liberal au revenit
următorilor candidați: Boboc Adin, Alexe Rădel, Grozea Emilian, Bicoiu Iuliana-Doinița, Manole Ionel și
Vlad Relu-Alin. La fel, în termenul prevăzut de lege, domnul Boboc Adin a renunțat la mandatul de
consilier local, iar alături de dumnealui au renunțat la mandatele obținute și primii doi supleanți declarați
aleși pe lista acestui partid, respectiv Apostolescu Silviu-Mihai și Rățoi Relu, astfel că domnul Petrea
Ștefan-următorul supleant din lista de candidați a fost propus pentru ocuparea locului devenit vacant.

Apoi, fiind depuse în termen de către toți candidații dovezile prevăzute la art.114 alin.(2) lit.a)-e) din
O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, prin Încheierea din data de 15.10.2020 a Judecătoriei
Făurei, pronunțată în Dosarul nr.2751/228/2020, au fost invalidate mandatele de consilier local/supleant
ale domnilor Chiriță Fănel-George, Boboc Adin, Apostolescu Silviu-Mihai și Rățoi Relu și validate toate
cele 17 mandate de consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca pentru următorii candidați,
în ordinea din liste: Mircescu Mircea, Stănculescu Radian, Lupu Florea, Moșescu Ionel, Dragomir Liviu,
Ciortan Romeo, Cazacu Mirela, Mitrea Ștefan-Marcel, Priceputu George și Pisică Dănuț din partea
Partidului Social Democrat; Alexe Rădel, Grozea Emilian, Bicoiu Iuliana-Doinița, Manole Ionel, Vlad
Relu-Alin și Petrea Ștefan din partea Partidului Național Liberal; Ciucaşu Viorel-independent.
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În fine, prin Încheierea din data de 15.10.2020 a Judecătoriei Făurei, pronunțată în Dosarul nr.2750/
228/2020, domnul Chiriță Fănel-George a fost validat în funcția de Primar al orașului Ianca.

Încheierile menționate anterior nu au fost contestate, astfel că, în conformitate cu prevederile art.116
din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, prin Ordinul  Prefectului  nr.376/19.10.2020 au fost
convocați consilieri locali, pentru data de 22 octombrie 2020-ora 900, în şedinţa privind ceremonia de
constituire a Consiliului local al orașului Ianca.

Ordinul Prefectului, Încheierile Judecătoriei Făurei, Programul desfăşurării şedinţei privind
ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Ianca și Extrasul din Legea nr.161/2003 şi din
O.U.G. nr.57/2019 referitor la regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, precum și obligația
aleșilor locali de a depune declarațiile de avere și de interese, au fost transmise prin grija secretarului
general al orașului Ianca fiecărui consilier local sub semnătură de primire, prin confirmare în aplicația
https://web.Whatsapp.com, afişate la sediul instituției şi publicate pe pagina de internet a Primăriei-la
secțiunea dedicată acestui eveniment în Monitorul Oficial Local.

La şedinţă participă toți cei 17 consilieri locali validați, precum și domnul Chiriţă Fănel George-
validat în funcția de Primar al orașului Ianca. De asemenea, participă de drept și domnul secretar
general Sterian Alexandru-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitați participă
domnii: Rotaru Ion-Senator, Mircea Florin-deputat, Chiriac Francisk-Iulian și Epureanu Ionel-
președintele, respectiv vicepreședintele Consiliului Județean, alți consilieri județeni.

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI FESTIVE ÎNCEP CU INTONAREA IMNULUI DE STAT AL ROMÂNIEI.
În conformitate cu prevederile Ghidului privind constituirea consiliilor locale, elaborat de Ministerul

Afacerilor Interne, ședința este deschisă de către doamna Simona DRĂGHINCESCU-Subprefectul
Județului Brăila, care prezintă actele administrative premergătoare ședinței de astăzi, respectiv
Ordinele Prefectului nr.270/14.07.2020 și nr.376/19.10.2020, după care informează că ședința de
astăzi este una festivă și cuprinde doar două puncte, după cum urmează:

1.-Depunerea jurământului de către consilierii locali validați prin Încheierea Judecătoriei Făurei din
data de 15.10.2020, pronunțată în Dosarul nr.2751/228/2020;

2.-Depunerea jurământului de către domnul Chiriță Fănel-George, validat în funcția de Primar al
orașului Ianca prin Încheierea Judecătoriei Făurei din data de 15.10.2020, pronunțată în Dosarul
nr.2750/228/2020;

În conformitate cu dispozițiile art.116 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
lucrările şedinţei trebuie conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de 2 consilieri locali dintre
cei mai tineri, ale căror mandate au fost validate. Din analiza datelor personale ale consilierilor locali
validați, rezultă că cel mai în vârstă este domnul Lupu Florea, născut la data de 15.04.1960, iar cei mai
tineri sunt domnii: Mitrea Ștefan-Marcel-născut la data de 31.12.1988 şi Vlad Relu-Alin-născut la data
de 02.02.1995. Aceștia sunt invitați să preia conducerea şedinţei privind ceremonia de constituire a
Consiliului local al orașului Ianca.

Pentru primul punct al ordinii de zi președintele de vârstă, care este și președintele de ședință,
informează pe cei prezenți că depunerea  jurământului se va face după următoarea procedură: fiecare
consilier local, în ordinea alfabetică, va veni la pupitrul special amenajat unde va citi, cu mâna stângă
atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie următorul jurământ în limba română: Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor orașului Ianca și ai satelor aparținătoare. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!

Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi
depus şi fără formula religioasă. Jurământul este imprimat pe un formular special şi se semnează, în
două exemplare, de fiecare consilier local. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de
constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de
către secretarul general al orașului Ianca.

Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, iar
consilierii locali absenţi vor depune jurământul la şedinţa următoare.  Consiliul local este legal constituit
dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural
strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit prin Ordinul Prefectului
nr.270/14.07.2020.
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În concret, la nivelul orașului Ianca s-a stabilit un număr de 17 membri, iar pentru declararea
Consiliului Local  ca legal constituit este necesară depunerea jurământului de către cel puțin 9 consilieri
locali.

Așa cum s-a stabilit, s-a trecut în continuare la depunerea individuală a jurământului, care în final a
fost depus de către toți cei 17 consilieri locali validați. Din acest moment sunt întrunite toate condițiile
pentru emiterea Ordinului Prefectului privind declararea Consiliului local al orașului Ianca, ca legal
constituit.

Se trece în continuare la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv depunerea jurământului de către
domnul Chiriță Fănel-George, validat în funcția de Primar al orașului Ianca.

Pentru aceasta, președintele de ședință dă citire Încheierii Judecătoriei Făurei din data de
15.10.2020, pronunțată în Dosarul nr.2750/228/2020, după care domnul Chiriță Fănel-George a dat
citire și a semnat jurământul în formula precizată mai sus, cu mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe
Biblie, iar din acest moment a intrat în exercițiul de drept al mandatului de Primar al orașului Ianca.

La finalul ședinței secretarul general al orașului prezintă următoarea situație:
►Număr de consilieri locali stabiliți prin Ordinul Prefectului nr.270/14.07.2020, conform art.112 din

O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ......................................................................................17;
►Număr de consilieri locali validați de Judecătoria Făurei...........................................................17;
►Număr de consilieri locali prezenți la ședință.............................................................................17;
►Număr de consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a

Consiliului local al orașului Ianca..........................................................................................................17;
►Număr de consilieri locali care au refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de

constituire a Consiliului local al orașului Ianca........................................................................................-;
►Număr de consilieri locali, care au absentat motivat, conform art.116 alin.(8) din O.U.G.nr.57/

2019 privind Codul administrativ.............................................................................................................-;
►Număr de consilieri locali care au absentat nemotivat..................................................................-;
Având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi, președintele de vârstă a

declarat închise lucrările şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al orașului Ianca şi
a urat succes aleșilor locali în noul mandat.

LA FINAL, S-A INTONAT DIN NOU IMNUL DE STAT AL ROMÂNIEI.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ SECRETAR GENERAL

Florea  LUPU Alexandru  STERIAN
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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 29 octombrie 2020, în cadrul primei şedinţe ordinare de lucru a Consiliului local al
oraşului Ianca, de după declararea ca legal constituit potrivit Ordinului Prefectului nr.427/22.10.2020.

La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept:
domnul primar Chiriţă Fănel George și domnul secretar general Sterian Alexandru-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-la secțiunea Monitorul Oficial Local, 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, cu
modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei de constituire a consiliului local din data
de 22.10.2020 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com și prin poșta
electronică, 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-la secțiunea dedicată special acestui document.

Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ (conform cărora,
după constituire, consiliul local alege un președinte de ședință pentru o perioadă de cel mult 3 luni),
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 (conform cărora președintele de ședință se alege lunar și
în ordine alfabetică), domnul consilier local Lupu Florea, care a fost președinte de vârstă la ședința de
constituire din data de 22.10.2020 a fost propus și ales președinte și la ședința de astăzi, scop în care s-a
adoptat Hotărârea nr.76 în unanimitate de voturi.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă și celelalte două proiecte de hotărâri de pe ordinea de
zi, comunicată prin Dispoziţia primarului nr.449/22.10.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de
primire prin Convocatorul nr.18730/22.10.2020, precum și sub confirmare de primire prin aplicația https://
web.whatsapp.com sau prin poșta electronică, după caz, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată
la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau de completare, ordinea de zi finală
cuprinzând și următoarele două proiecte de hotărâri:

►Proiect de hotărâre nr.77 privind alegerea domnului consilier local Mircescu Mircea în funcţia de
viceprimar al oraşului Ianca;

►Proiect de hotărâre nr.78 privind aprobarea numărului, a denumirii şi componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ianca, pentru principalele domenii de activitate;

Așa cum am precizat anterior, asupra acestor proiecte de hotărâri nu s-au înregistrat până la această
dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile, astfel că s-a trecut în
continuare la dezbaterea/adoptarea acestora.

La Proiectul de hotărâre nr.77, domnul primar l-a propus pe domnul consilier local Mircescu Mircea, iar
doamna Bicoiu Iuliana-Doinița l-a propus pe domnul consilier local Alexe Rădel, după care s-a luat o scurtă
pauză pentru a se completa buletinele de vot cu propunerile făcute.

După pauză, preşedintele de şedinţă a dat citire buletinului de vot şi, înainte de exercitarea votului, a
propus constituirea unei comisii de numărare a voturilor formată din 3 consilieri. În acest scop, doamna
Bicoiu Iuliana-Doinița l-a propus pe domnul Manole Ionel, iar domnul Priceputu George i-a propus pe domnii
Dragomir Liviu și Stănculescu Radian. Propunerile au fost supuse la vot şi aprobate în unanimitate.
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Totodată s-a stabilit ca modalitate de votare tăierea candidatului atunci când nu se doreşte alegerea lui
în funcţia de viceprimar, respectiv netăierea numelui candidatului atunci când se dorește alegerea acestuia
în funcția de viceprimar.

S-a trecut în continuare la operaţiunea de votare, în cabine special amenajate pentru a se păstra
secretul votului, după care domnul Dragomir Liviu-președintele comisiei de numărare a voturilor a prezentat
procesul verbal cu rezultatul votării, potrivit căruia domnul Mircescu Mircea a obținut 10 voturi pentru și 7
voturi împotrivă, iar domnul Alexe Rădel a obținut 7 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.

În urma acestui rezultat, președintele de ședință a confirmat adoptarea Hotărârii nr.77 pentru alegerea
domnului consilier local Mircescu Mircea în funcția de viceprimar al orașului Ianca.

La următorul și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului local, președintele de ședință a supus pe rând la vot numărul comisiilor,
denumirea acestora și numărul membrilor fiecărei comisii, aprobându-se în unanimitate menținerea
acestora în formula stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, aprobat prin
Hotărârea nr.54/31.08.2016, după cum urmează:

1.-Comisia pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi
turism, formată din 5 membri;

2.-Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, formată din 7 membri;
3.-Comisia pentru muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ, sănătate,

familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină, formată din 5 membri;
În continuare, s-au făcut propuneri pentru componența nominală a comisiilor, astfel:
Pentru Comisia nr.1, doamna Cazacu Mirela, din partea grupului de consilieri locali al Partidului Social

Democrat, i-a propus pe Ciortan Romeo, Dragomir Liviu și Lupu Florea, iar doamna Bicoiu Iuliana-Doinița,
din partea grupului de consilieri locali al Partidului Național Liberal, i-a propus pe Grozea Emilian și Manole
Ionel. Cu acordul unanim al consilierilor locali s-a stabilit să se mențină aceeași comisie de numărare a
voturilor, iar după exercitarea votului secret s-a constatat că toți cei propuși au obținut 17 voturi pentru.

Pentru Comisia nr.2, domnul Priceputu George, din partea grupului de consilieri locali al Partidului Social
Democrat, i-a propus pe Mircescu Mircea, Mitrea Ștefan-Marcel, Moșescu Ionel și Stănculescu Radian, iar
doamna Bicoiu Iuliana-Doinița, din partea grupului de consilieri locali al Partidului Național Liberal, i-a propus
pe Alexe Rădel, Bicoiu Iuliana-Doinița și Vlad Relu-Alin.

După exercitarea votului secret s-au constatat următoarele rezultate: Mircescu Mircea, Mitrea Ștefan-
Marcel, Moșescu Ionel și Stănculescu Radian au obținut 17 voturi pentru, Bicoiu Iuliana-Doinița a obținut
16 voturi pentru și 1 vot împotrivă, iar Alexe Rădel a obținut 7 voturi pentru și 10 voturi împotrivă. În aceste
condiții, pentru că domnul Alexe Rădel nu a întrunit votul majorității absolute a consilierilor locali, respectiv
minim 9 voturi pentru, doamna Bicoiu Iuliana-Doinița a făcut o nouă propunere în persoana domnului Petrea
Ștefan-înscris singur pe buletinul de vot, iar după exercitarea votului secret s-a constatat că noua propunere
a obținut 17 voturi pentru.

Pentru Comisia nr.3, domnul Moșescu Ionel, din partea grupului de consilieri locali al Partidului Social
Democrat, i-a propus pe Cazacu Mirela, Pisică Dănuț și Priceputu George, iar doamna Bicoiu Iuliana-
Doinița, din partea grupului de consilieri locali al Partidului Național Liberal, i-a propus pe Alexe Rădel și
Ciucaşu Viorel. După exercitarea votului secret s-a constatat că toți cei propuși au obținut 17 voturi pentru,
adoptându-se astfel și Hotărârea nr.78.

În finalul ședinței, domnul viceprimar Mircescu Mircea a mulțumit domnului primar și tuturor consilierilor
P.S.D. pentru încrederea acordată din nou, asigurându-i în același timp că se va implica și mai mult în
îndeplinirea promisiunilor făcute alegătorilor la recentul scrutin, pentru implementarea proiectelor de
dezvoltare a orașului și satelor aparținătoare, pentru asigurarea unui trai mai bun locuitorilor.

După intervenția domnului viceprimar, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca, de astăzi-29 octombrie 2020, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.
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