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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27 septembrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul 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 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul consiliului local
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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
28 august 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
25.09.2018, 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 Ștefan Marcel
IANCA
Mitrea a fost ales preşedinte dePRIMĂRIA
şedinţă, pentru oORAŞULUI
lună, care din acest
moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.503/17.09.2018, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.19755/17.09.2018, 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 însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare
cu apă și de canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al orașului Ianca a bunurilor de retur
inventariate, precum și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului a unor bunuri
aferente sistemului public de alimentare cu apă;
2.-Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului și edificarea soclului monumentului ‹‹Hora
Unirii››, realizat în cadrul activităților de aniversare a Centenarului României;
3.-Proiect de hotărâre privind închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea
realizării proiectelor ‹‹Înlocuire conductă țiței Parc 2 - Parc 4 Oprișenești›› și ‹‹Colector Sonda 546
Oprișenești››;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2018;
5.-Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul
orașului Ianca;
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 trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând
sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea amplasamentului și edificarea soclului
monumentului ‹‹Hora Unirii››, respectiv închirierea temporară a unor terenuri din domeniul privat al oraşului
Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud, nu au fost intervenții, fiind supuse pe
rând la vot și aprobate în unanimitate.
Pagina 1 din 2

La al patrulea proiect de hotărâre, referitor la rectificarea bugetului local pe anul în curs, s-a înregistrat
doar intervenția domnului consilier Gicu Mitache care a solicitat lămuriri suplimentare față de suma alocată
la clasificația bugetară 672A0501200109, cultură-sport, lămuriri primite de la șefa serviciului financiar
contabil, după care s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre.
Și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă, a fost până la urmă aprobat în unanimitate de voturi, la care au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Aș dori să știu cine i-a întocmit referatul domnului de la compartimentul de proiecte?”
Dl.Secretar: „Nu are cine să vă răspundă pentru că nu este prezent. De altfel nu este prima dată când
este convocat și nu dă curs invitației și de aceea profit de ocazie și îl rog încă odată pe domnul primar să
asigure prezența celor convocați la aceste ședințe, pentru că nu este singurul care sfidează convocarea!”
În continuare s-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Doresc să supun atenției domnului primar trei probleme:
1.-Zilele trecute un agregat a lovit și a distrus coiful de la planul stâng al avionului ancorat lângă Agenția
BRD. Am făcut câteva investigații și am aflat că sunt cei care lucrează la clădirea de lângă Hotel și de aceea
îl rog pe domnul primar să ia măsurile pentru repararea planului de către cei vinovați, mai ales că șoferul
acelui utilaj a avut o atitudine de dispreț față de acest simbol al orașului.
2.-Legat de prima problemă, am venit la Primărie să verific împreună cu șeful Poliției locale dacă sunt
imagini de la camerele de supraveghere din acea zonă și am constatat cu stupoare că mai mult de jumătate
din cele 120 de camere nu sunt funcționale! Nu știu cine asigură mentenanța acestor camere, dar trebuie
făcut ceva urgent ca ele să fie repuse în funcțiune pentru că sunt extrem de utile.
3.-De fiecare dată în campaniile electorale, când amplasam bannere sau lipeam afișe în alte locuri decât
cele speciale, ne sancționați imediat. Acum, cu acest referendum, cei de la Biserică au pus peste tot afișe și
nu cred că-i în regulă!”
Dl.Primar: „După ședință vreau să mergem să-mi arătați la fața locului ce s-a distrus și nu voi lăsa lucrurile
așa. Referitor la a doua problemă, da, așa este, însă până când constructorul nu finalizează lucrările la
investițiile celor de la SC Electrica SA nu putem face nimic. Au înlocuit mulți stâlpi pe care erau amplasate
camerele de supraveghere, au schimbat rețele, au fost nevoiți să întrerupă legăturile și alimentarea cu
energie electrică a acestora și de aici ne-funcționalitatea la care v-ați referit. Am înțeles că mai au câteva zile
și finalizează proiectul, după care vom lua fiecare cameră în parte și le vom repune în funcțiune.
În fine, referitor la a treia problemă, da am văzut și eu, am vorbit deja cu preotul Alexandru care mi-a
spus că dascălul a înțeles greșit modul de afișaj, dar m-a asigurat că va intra imediat în legalitate.”
Dl.Gicu Mitache: „În urmă cu vreo două ședințe am stabilit că șefa serviciului financiar ne va prezenta la
următoarea ședință în detaliu modul cum s-au cheltuit banii publici de echipa de fotbal, iar domnul secretar
a scris acest lucru în procesul verbal al ședinței de atunci. Nu am primit nici până acum această informare!”
Dna. Turcu Georgiana: „Nici eu nu am primit de la club raportul financiar și nici nu vor mai vedea vreun
leu până când nu-mi vor prezenta detaliat cheltuielile.”
Dl.Primar: „Ba da doamnă, l-au prezentat, raportul se află în primărie!”
Dna. Turcu Georgiana: „Eu nu l-am văzut!”
Dl.Primar: „O să-l aveți mâine, este la mine. În altă ordine de idei, dacă nu mai sunt luări de cuvânt, dațimi voie să vă prezint invitația pe care am primit-o de la Primăria La Chapelle sur Erdre, aceea de a fi prezenți
în această localitate cu care suntem înfrățiți, eu și șeful serviciului de cultură-domnul Stanciu Glicherie, pe
data de 11 noiembrie 2018 când Franța aniversează la rândul ei 100 de ani de la victoria împotriva Germaniei
din primul război mondial. Vă prezint această invitație, cu rugămintea de a ne da acordul pentru a o onora,
obligație prevăzută de lege pentru decontarea cheltuielilor.”
Dna. Turcu Georgiana: „Nu avem fonduri prevăzute în buget pentru deplasări în străinătate!”
Dl.Gicu Mitache: „Nu-i nimic, la următoarea ședință prezentați propunerea de rectificare a bugetului!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate onorarea invitației, după care
preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 27 septembrie 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN
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