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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16 septembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca,
organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. La şedinţă participă în
final 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Radian Stănculescu, iar domnul ReluAlin Vlad a venit pe parcursul ședinței. 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,
proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului și celelalte materiale aferente au fost transmise
din timp consilierilor locali, sub confirmare de primire, în format electronic (prin e-mail și în aplicația https://
web.whatsapp.com), pe suport de hârtie la ședințele pe comisii și publicate pe site-ul propriu la secțiunea
Monitorul Oficial Local, la care nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de
completare sau de modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au fost solicitări din partea societăţii
civile pentru organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestui proiect de hotărâre.
În continuare, domnul secretar general prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.386/09.09.2021, transmisă în format letric consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.17900/10.09.2021, precum și sub confirmare de primire în aplicația https://web.whatsapp.com și prin email, publicată pe pagina de internet a instituției şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt
propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot și aprobată în unanimitate
este următoarea:
►Proiect de hotărâre nr.55 privind alegerea președintelui de ședință;
►Proiect de hotărâre nr.56 privind aprobarea contribuției Orașului Ianca în cadrul asocierii cu Clubul
Sportiv Viitorul Ianca, cu titlu de cotizație pe anul în curs, în vederea promovării și dezvoltării sportului de
performanță la nivel local;
►Proiect de hotărâre nr.57 privind declararea unei clădiri ca aparținând domeniului public administrat
de consiliul local, precum și înscrierea acesteia în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
►Diverse.
Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art.1alin.(2) din Hotărârea nr.96/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al oraşului Ianca, domnul consilier local Ștefan-Marcel MITREA a fost ales președinte de ședință pentru
luna septembrie 2021, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.55 în unanimitate de voturi, iar din acest moment
a preluat conducerea ședinței de astăzi.
Cu precizarea că proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil și fără obiecții de
către comisiile de specialitate în ședințele acestora din data de 14 septembrie 2021, preşedintele de şedinţă
a invitat la dezbateri asupra Proiectului de hotărâre nr.56.
Dl.Ionel Manole: „Observ că nu este niciun reprezentant al C.S. Viitorul, dar am totuși câteva întrebări
pentru domnul președinte de ședință, ca membru în Consiliul Director, legate de această contribuție: am
văzut că acest club are 3 secții, fotbal, box și șah și aș dori să știu cum se repartizează această contribuție,
dacă ea se face în mod egal pentru fiecare secție? Am întrebat pentru că în adresa clubului se arată că sunt
deja în etapa a treia a campionatului și ar rezulta că toți banii vor merge la echipa de fotbal! Noi ne-am asociat
cu C.S. Viitorul și nu cu echipa de fotbal și firesc ar fi ca o parte din bani să meargă și la celelalte secții ale
clubului, pentru că trebuie să atragem câți mai mulți copii din oraș să practice și alte sporturi. Nu cumva se
face o discriminare dacă toți banii sunt dați echipei de fotbal? Câți bani sunt în buget pentru sport, este vorba
de suma de 400 mii lei aprobată la începutul anului, atât pentru C.S. Viitorul cât și pentru Voința Plopu? Dacă
da, atunci cât va mai primi echipa din Plopu dacă pentru cea din Ianca se alocă suma de 395 mii lei? Vom
primi vreodată informări despre modul cum se vor cheltui acești bani?”

Dl.Ștefan-Marcel Mitrea: „Nu știu cum se împart banii, pentru că asta se va discuta dacă se vor aproba
de Consiliul Local!”
Dl.Primar: „Da, este vorba de acea sumă aprobată odată cu bugetul local, iar pentru suma de 5 mii lei sa depus un proiect de către Dumi Gym. Contribuția noastră reprezintă cotizația în cadrul asocierii, iar banii
vor fi repartizați pe secții de către club. Bineînțeles că vom primi rapoarte financiare despre modul cum vor
fi cheltuiți acești bani.”
Dl.Ionel Manole: „Știm că printr-o hotărâre a consiliului local am repartizat stadionul din Ianca lui C.S.
Viitorul, care acum joacă pe stadionul din Plopu. Există o hotărâre și pentru acest stadion, vreun contract
încheiat cu C.S. Viitorul? Cine suportă cheltuielile cu utilizarea acestui stadion, cu paza, etc.?”
Dl.Primar: „Nu este niciun contract, pentru că este ceva temporar. Știți că la stadionul din Ianca se
lucrează la înlocuirea gazonului și nu aveam altă soluție pentru un teren adecvat/omologat.”
Dl.Viceprimar: „Aș vrea să-i răspund domnului Manole despre atragerea copiilor la sport: C.S. Viitorul are
câteva grupe de copii și toți sunt din Ianca și satele componente, deci în acest mod se face și educația
copiilor despre care ați vorbit.”
Dl.Ionel Manole: „Păi asta am vrut să știu, în acest sens a fost întrebarea mea, dacă și copii din Ianca
sunt atrași de acest club.”
Aici s-au încheiat intervențiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, care a fost supus la vot și aprobat
cu 9 voturi pentru și 6 voturi abținere ale grupului de consilieri P.N.L. și consilierul independent.
La Proiectul de hotărâre nr.57 au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Ionel Manole: „De ce tocmai acum, după 25 de ani, se face această acțiune? La ce sumă s-a ajuns cu
datoriile și cine trebuie să recupereze sumele datorate? De ce nu s-a respectat acel contract de concesiune
și de ce nu s-au luat măsuri din primul an pentru rezilierea lui?”
Dl.Primar: „La expirarea contractului de concesiune nu erau datorii, iar construcția nu a fost finalizată
pentru a fi declarată pentru impozit. Autorizația a expirat și nu s-a mai cerut prelungirea ei! Timp de 6 ani
fostul asociat unic nu a fost de găsit, avem corespondență în acest sens, care s-a returnat din acest motiv!”
Dl.Secretar: „În anul 2019, în biroul domnului primar, am participat la întâlnirea cu domnul Antohi Niculai
care a dat curs invitației pentru a intra în legalitate. I-am explicat atunci că singura soluție este aceea de a
face dovada că este proprietarul construcției, ca persoană fizică, inclusiv prin promovarea unei acțiuni la
Judecătoria Făurei, altfel vom face demersurile pentru demolarea sau preluarea construcției în domeniul
public. Ne-a asigurat că va face această acțiune, însă nu s-a întâmplat asta, nici nu am crezut că o va face,
iar după doi ani de la acea întâlnire a depus o cerere pentru concesionarea terenului, anexând o factură din
anul 2000, despre care nu ne-a vorbit la întâlnirea din anul 2019! Oricum, vânzarea nu era valabilă, pentru
că înscrierea în cartea funciară a proprietății unui imobil se face pe baza unui act notarial autentic sau
hotărâre judecătorească, nu pe baza unei facturi! V-am pus la dispoziție corespondența avută cu dumnealui
și ați constatat că nu a prezentat extrasul de carte funciară și nu puteam să venim în fața dumneavoastră cu
un proiect de hotărâre să-i concesionați terenul aferent acestei construcții.”
Aici s-au încheiat intervențiile și pe marginea acestui proiect de hotărâre, care a fost supus la vot și
aprobat cu 9 voturi pentru și 7 voturi abținere ale grupului de consilieri P.N.L. și consilierul independent, fiind
prezent acum și domnul Relu-Alin Vlad.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Emilian Grozea: „Am dori să ni se pună la dispoziție, până la următoarea ședință, o listă cu sumele de
recuperat la bugetul local de la persoanele fizice și juridice, nume și sumă.”
Dl.Ionel Manole: „Am mai solicitat în luna februarie o listă cu toate terenurile concesionate, nume, locație
și suprafață, dar mi s-a pus la dispoziție altceva. În luna martie am revenit cu solicitarea dar tot nu mi s-a pus
la dispoziție informațiile complete. Observ că cineva nu respectă Codul administrativ și Regulamentul
Consiliului Local. Reformulez acum și solicit un inventar al tuturor terenurilor concesionate, cu titularul
contractului, cu adresa de acum și suma datorată.”
După aceste intervenții, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 16 septembrie 2021, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal
în 2 (două) exemplare.
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