
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 1 septembrie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca, convocat de îndată prin aplicația https://web.whatsapp.com, organizată și
desfășurată în sala Casei de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali.

La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind doamna Alexe
Maria care a demisionat din funcția de consilier local și domnul Stănculescu Radian, care se
află în concediu de odihnă, plecat din localitate. De asemenea participă de drept domnul
primar Fănel-George Chiriță, însă lipsește secretarul general Alexandru Sterian, fiind
substituit de doamna Dorina Predescu-consilier juridic în cadrul instituției, care redactează şi
procesul verbal al şedinţei.

Dat fiind caracterul de urgență al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută la
art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În conformitate cu prevederile art.123-alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul
administrativ, 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 Cătălin Ungureanu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din
acest moment a preluat conducerea ședinței.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.374/28.08.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de
primire potrivit Convocatorului nr.16722/28.08.2020 și sub confirmare de primire prin aplicația
https://web.whatsapp.com, fiind publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul
consiliului local, la care domnul primar mai propune completarea cu Proiectul de hotărâre
nr.70, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.69 privind rectificarea bugetului local și ale unităților de
învățământ pe anul în curs;

2.-Proiect de hotărâre nr.70 privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local în funcție al doamnei Alexe Maria, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului-ca urmare a demisiei;

Cu precizarea că proiectele de hotărâri a fost avizate favorabil și fără obiecții de către
comisiile de specialitate, președintele de ședință a invitat consilierii locali la dezbateri.

Pe marginea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local și ale unităților de
învățământ pe anul în curs, au fost înregistrate următoarele intervenții:

Dl.Viorel Ciucașu: „Doresc să-i adresez doamnei Predescu o întrebare în legătură cu
legalitatea acestui proiect de hotărâre, care după aprecierea mea este pusă la îndoială în
lipsa referatului de aprobare al primarului care însoțește de fiecare dată proiectele de
hotărâri? De unde rezultă cine este inițiatorul acestui proiect de hotărâre?”

Dna.Dorina Predescu: „Prin referatul de aprobarea al primarului este argumentată
necesitatea adoptării proiectului de hotărâre și nu legalitatea acestuia.
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Legalitatea este susținută de actele normative invocate în preambulul hotărârii, dar și de
adresa comună transmisă de Cabinetul Vicepremierului Guvernului României și Cabinetul
Ministrului Fondurilor Europene către autoritățile administrației publice locale prin care le
solicită să pună în aplicare aceste măsuri. Ca de obicei, acest referat de aprobare a fost
întocmit și de aceasta dată, însă, da, există o scăpare că el nu se regăsește la materialele
de ședință acum. Dar sub rezerva prezentării în cel mai scurt timp, se poate trece la
dezbaterea acestui proiect de hotărâre. Cât despre inițiatorul acestui proiect de hotărâre,
rezultă clar din finalul proiectului că acesta este primarul orașului Ianca.”

Dl.Primar: „Prin adresa comună nr.48/RT/3001/25.08.2020 a Cabinetului Vicepremierului
Guvernului României și a Cabinetului Ministrului Fondurilor Europene, Guvernul Orban
înștiințează autoritățile administrației publice locale, pe ultima sută de metri, că pot aloca
fondurile necesare achiziției echipamentelor mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de
tipul tabletelor şcolare, a echipamentelor de protecție medicală de tipul măștilor și
dezinfectanților, precum și achiziţionarea de containere sanitare mobile pentru unităţile de
învăţământ care nu au asigurat accesul la reţeaua de apă-canalizare, pentru începerea în
bune condiții a anului școlar 2020-2021, cu posibilitatea decontării ulterioare a acestor
cheltuieli din fondurile externe nerambursabile potrivit O.U.G.nr.144/2020;

Cu alte cuvinte, pentru că Guvernul nu a avut posibilitatea alocării directe a fondurilor
pentru pregătirea și începerea  în condiții de prevenție și siguranță a activităților didactice
aferente anului școlar 2020/2021, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-
2, a transferat această uriașă responsabilitate autorităților administrației publice locale și
unităților de învățământ, cu promisiunea că vom recupera din fondurile europene sumele
alocate în acest scop din bugetele proprii. Așadar până la începerea noului an școlar suntem
obligați să achiziționăm măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, precum și alte
echipamente de acest tip.”
Dl.George Sterpu:” Legalitatea acestui proiect de hotărâre este dată și susținută de O.U.G.
nr.144/2020 prin care se stabilește că desfăşurarea de activităţi didactice în anul şcolar 2020/
2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a
procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei
pandemice create de SARS-CoV-2. Pentru a evita o creştere rapidă a infecției cu
coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice este
necesar să asiguram achiziționarea de echipamente de protecţie medicală.”

După aceste intervenții proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe articole și în ansamblu,
fiind aprobat în unanimitate de voturi. Precizăm că doamna Cazacu Mirela și domnii
Ungureanu Cătălin și Ciucașu Viorel nu au participat la vot, fiind salariați ai unităților de
învățământ ale căror bugete au fost rectificate, pentru a nu fi în conflict de interese.

Dat fiind faptul că nu au fost solicitări de intervenții la al doilea proiect de hotărâre,
președintele de ședință a supus la vot acest proiect de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.

Epuizându-se astfel ordinea de zi, președintele de ședință a declarat închise lucrările
şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 1 septembrie 2020, drept
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, p. SECRETAR GENERAL,

Cătălin UNGUREANU Dorina PREDESCU
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Încheiat astăzi, 24 septembrie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Cătălin

Ungureanu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul
secretar general Alexandru Sterian-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 (exclusiv proiectele de
hotărâri nr.74-75 propuse a fi adoptate în regim de urgență), au fost afişate din timp la sediul consiliului
local şi publicate pe pagina proprie de internet-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, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din data de
27.08.2020, și 01.09.2020 au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data
de 22.09.2020, precum și în aplicația https://web.whatsapp.com, pentru a lua la cunoștință de conținutul
acestora, fiind acum supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate, cu obiecția domnului consilier
local Viorel Ciucaşu, aceea că în intervenția pe care a avut-o la proiectul de hotărâre dezbătut în ședința
din 01.09.2020 s-a menționat eronat „referatul de aprobare al primarului”, în loc de „referatul de
aprobare al inițiatorului”. Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate la sediul
consiliului local și publicate pe pagina proprie de internet.

Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, 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 Cătălin Ungureanu, care a fost
ales la ședința din data de 01.09.2020 preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie 2020, nu a putut
fi prezent la această ședință din motive de sănătate, astfel că, potrivit prevederilor legale menționate
anterior, doamna consilier local Mariana-Luminița Anghelache a fost aleasă președinte de ședință.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.397/14.09.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.17494/14.09. 2020, prin aplicația https://web.whatsapp.com, publicată pe pagina proprie de internet
şi afişată la sediul consiliului local.

Cu motivațiile de rigoare, domnul primar mai propune completarea ordinii de zi cu Proiectele de
hotărâri nr.74 și 75 privind rectificarea bugetului local, respectiv dezlipirea unui teren, care să fie
adoptate în regim de urgență. Cu această completare, ordinea de zi supusă la vot și aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre nr.72 privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren
din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea înființării unui parc/atelier auto;

2.-Proiect de hotărâre nr.73 privind aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și
performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului
de performanţă››;

3.-Proiect de hotărâre nr.74 privind rectificarea bugetului local pe anul în curs;
4.-Proiect de hotărâre nr.75 privind aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului intravilan în

suprafață de 671 mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii

Pagina 1 din 2

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



nr.1, cu Numărul Cadastral 72088, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren, în
vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate din dezlipire;

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

specialitate, inclusiv cele propuse pentru completarea ordinii de zi, s-a trecut în continuare la
dezbaterea acestora.

La Proiectul de hotărâre nr.72 au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Viorel Ciucaşu: „Am observat că prin H.C.L.nr.44/2017, când s-a aprobat dezmembrarea

terenului (din care provine acest lot) și organizarea licitației, perioada era de 10 ani, iar acum s-a
modificat la 20 de ani. Puteți să ne dați o explicație?”

Dl.Secretar General: „Vă rog să observați că la acea dată s-a aprobat organizarea licitației publice
pentru închirierea terenului, dat fiind faptul că domeniul privat nu se putea concesiona, însă de anul
trecut, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ care prevede din nou concesionarea
domeniului privat, dar mai ales din cauza/sau datorită modificărilor aduse recent Legii nr.50/1991-care
nu mai permit edificarea de construcții pe terenuri închiriate, s-a propus acum organizarea licitației
publice pentru concesionarea terenului în cauză pe o perioadă de 20 de ani, așa cum a solicitat
petentul, termenul maxim fiind de 49 de ani.”

Dl.Viorel Ciucaşu: „Văzând în studiul de oportunitate că se dorește înființarea unui atelier auto, iar
asta înseamnă cu siguranță mult zgomot, vă întreb dacă s-a solicitat avizul vecinilor din zonă?”

Dl.Secretar General: „Cred că v-am mai spus și cu alte ocazii: aprobarea organizării licitației publice
pentru concesionarea sau închirierea oricărui imobil din domeniul public sau privat al orașului nu este
condiționată de obținerea vreunui aviz prealabil, cu atât mai puțin al vecinilor. Ulterior însă, după
adoptarea hotărârii, se solicită avizul Administrației Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale privind
încadrarea/sau nu a obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, iar pentru
emiterea autorizației de funcționare, în funcție de activitatea economică care se va desfășura, pot fi
solicitate anumite avize, inclusiv cel al Agenției pentru Protecția Mediului dacă activitatea va fi
considerată cu impact semnificativ asupra mediului.”

Dl.Gicu Mitache-consilier județean: „Vreau să-i reamintesc domnului Ciucaşu că pentru obținerea
avizului de mediu, care cu siguranță se va solicita în procedura de autorizare, există obligația de a afișa
la sediul instituției un anunț cu privire la activitatea care se va desfășura, iar într-un termen de 30 de
zile de la afișare orice persoană interesată poate depune întâmpinare la Agenția de Mediu.”

După aceste intervenții, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat cu 15 voturi pentru și 1
vot abținere al domnului Viorel Ciucaşu.

Dat fiind faptul că la Proiectele de hotărâri nr.73, 74 și 75 nu au mai fost solicitări de luări de cuvânt,
obiecții, sugestii sau alte propuneri pentru completări sau modificări, președintele de ședință a supus
pe rând la vot fiecare proiect de hotărâre, toate fiind aprobate în unanimitate de voturi.

La punctul Diverse, domnul primar, domnul secretar general și domnul consilier județean au adus
mulțumiri celor prezenți pentru colaborarea foarte bună avută în cei 4 ani de mandat, precum și pentru
rezultatele deosebite obținute în promovarea și implementarea unor proiecte cu finanțare
nerambursabilă, după care președintele de ședință (care a mulțumit la rându-i celor prezenți pentru
experiența dobândită în acest domeniu în cei 4 ani, cu precizarea că nu va mai candida) a declarat
închise lucrările ultimei şedinţe din actualul mandat al Consiliului local al oraşului Ianca, de astăzi-24
septembrie 2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru  STERIAN
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