
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 26 septembrie 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 Ștefan Racu

motivat de depunerea demisiei. 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 29 august
2019 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 24.09.2019 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 Viorel Ciucașu a fost ales preşedinte de şedinţă în unanimitate de voturi, care din acest
moment  a preluat conducerea şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.443/16.09.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.16877/ 19.08.2019, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru modificare sau completare, astfel că ordinea de zi supusă la
vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție
al domnului Racu Ștefan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei,
consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

2.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului
Ungureanu Cătălin, următorul consilier local supleant declarat ales la alegerile locale din data de 5 iunie
2016 pe lista Partidului Social Democrat;

3.-Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat
internatul școlar al Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu››  Ianca, din spațiu de învățământ în spațiu
necesar înființării  serviciilor sociale ‹‹Cămin pentru bătrâni›› și ‹‹Centru de primire în regim de urgență››,
prevăzute în Nomenclatorul aprobat prin H.G. nr.867/2015;

4.-Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al
orașului Ianca, județul Brăila, administrat de consiliului local;

5.-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al orașului Ianca și în administrarea
consiliului local a unui teren aflat la dispoziția comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, nerevendicat și neatribuit celor îndreptățiți potrivit legii;
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6.-Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra
imobilului supus vânzării, format din teren liber de construcții în suprafață de 1.304 mp, situat în
intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei, cvartal16, parcela 631, limitrof centralei termice nr.2;

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de colaborare cu S.C. Greenpoint
Management S.A., în vederea acoperirii costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin
serviciul public de salubrizare al U.A.T. Oraș Ianca;

8.-Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.53/11.07.2019 privind darea
în folosință gratuită a Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› Ianca, pe termen limitat, Clubului Sportiv ‹‹Viitorul››
Ianca, precum și aprobarea organizării licitației pentru închirierea stadionului în același scop;

9.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de

specialitate și de comisia de validare, domnul președinte a invitat la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.

La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel cu nr.61, nu au fost intervenții, trecându-se în
continuare la exercitarea votului secret. La solicitarea președintelui de ședință de a se alege o comisie
de numărare a voturilor, domnul George Priceputu i-a propus pe domnii Ștefan-Marcel Mitrea, George
Sterpu și Radian Stănculescu, propunere supusă la vot și aprobată în unanimitate. După numărarea
voturilor, rezultatul a fost următorul: 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 vot anulat, astfel că din acest
moment mandatul domnului consilier local Ștefan Racu a încetat de drept, constatându-se totodată și
locul vacant.

La proiectul de hotărâre nr.62 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat de asemenea în
unanimitate în forma propusă, după care domnul Cătălin Ungureanu a dat citire și a semnat jurământul
în fața celor prezenți, intrând din acest moment în exercițiul funcțiunii, făcând parte din comisia de
specialitate nr.3.

De altfel, nici la proiectele de hotărâri nr.63, 64 și 65 nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la
vot și aprobate în unanimitate, cu precizarea că la cel cu nr.65 domnul Gicu Mitache nu a participat la
vot.

La proiectul de hotărâre nr.66, votarea s-a făcut pe articole, astfel că, după ce primul articol a fost
adoptat în unanimitate, președintele de ședință a solicitat să se facă propuneri individuale pentru
desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de negociere a prețului de cumpărare a
terenului. În acest sens domnul Ionel Moșescu i-a propus ca membri titulari pe consilierii locali Mariana-
Luminița Anghelache și Liviu Dragomir, iar domnul George Priceputu i-a propus ca membri supleanți
pe consilierii locali Viorel Ciucașu și Florea Lupu.

Consilierii locali astfel propuși au fost înscriși pe buletinul de vot, după care s-a trecut la exercitarea
votului secret. La propunerea președintelui de ședință și cu votul unanim al celor prezenți, a fost aleasă
aceeași comisie de numărare a voturilor, care a constatat că fiecare consilier local înscris pe buletinul
de vot a obținut 17 voturi pentru, adică în unanimitate, cum și hotărârea în ansamblul ei a fost adoptată
tot cu 17 voturi pentru.

În fine, nici la ultimele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele cu nr.67 și 68, nu au fost
intervenții, fiind de asemenea supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.

Pentru că la punctul Diverse nu au fost solicitări pentru înscrierea la cuvânt, președintele de ședință
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26 septembrie
2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR ORAȘ IANCA,

Viorel  CIUCAȘU Alexandru  STERIAN
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