ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 februarie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie,. De asemenea, participă de drept
domnul primar Fănel George Chiriţă, lipsind motivat domnul secretar Alexandru Sterian, care este suplinit de
doamna Predescu Dorina - consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului, care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă domnul Mitrea Ştefan Marcel-consilier local supleant, pentru care se propune
validarea mandatului de consilier local în funcţie, şefii serviciilor care au prezentat rapoartele de susţinere a
proiectelor de hotărâri, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţenii interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de
zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 31
ianuarie a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de
26.02.2013, a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local, asupra cărora nu sau înregistrat obiecţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor
prezenţi, domnul consilier local Florea Lupu a fost ales preşedinte de şedinţă, care din acest moment a preluat
conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr. 73/13.02.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.11536/13.02.2013, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care
mai sunt propuneri de completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este
următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al
domnului Epureanu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
2.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Mitrea Ştefan
Marcel, în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca.
- iniţiator: primar; rapoarte: comisia de validare şi comisia de specialitate nr.3
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2013.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
4.-Proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului de stemă a oraşului Ianca.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
5.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru înfiinţarea unui centru de permanenţă fix în
oraşul Ianca, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
6.-Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Ianca a unui drum de
exploatare agricolă şi instituirea dreptului de uz şi servitute asupra acestuia în favoarea S.C.Blue Power
S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia
de transformare Ianca.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
7.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al oraşului în domeniul public al
oraşului şi în administrarea consiliului local, situat în oraşul Ianca, str.Şcolii nr.7, în vederea amenajării
târgului orăşenesc.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
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8.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole în oraşul Ianca.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
9.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local şi concesionarea acestuia domnului Mircea Ion, în vederea extinderii
spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate în zona pieţei agroalimentare.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
10.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unei ferme zootehnice în oraşul Ianca.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.1
11. Proiect de hotărare privind aprobarea preţurilor pentru anul 2013 de valorificare a materialelor
lemnoase din pădurile aflate în proprietatea Primăriei oraşului Ianca.
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
12. Proiect de hotărare privind repartizarea unui spaţiu din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local din oraşul Ianca, str.Morii nr.1, bl.F1, parter, in vederea acreditării activităţii Cabinetului
Medical Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana medic specialist - medicina de familie.
13-Diverse.
La primul proiect de hotărâre, privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în
funcţie al domnului Epureanu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
nu au fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Nici pe marginea proiectului de hotărâre referitor la validarea mandatului de consilier local în funcţie al
domnului Mitrea Stefan Marcel nu au fost intervenţii sau obiecţii, fiind de asemenea supus la vot şi aprobat în
unanimitate, după care domnul Mitrea Ştefan Marcel a dat citire şi a semnat în faţa celor prezenţi jurământul
prevăzut de lege, intrând astfel din acest moment în exerciţiul funcţiei.
La al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2013, au fost următoarele
intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „ Aş fi dorit să adresez o întrebare doamnei Mălăia referitor la modul de calcul al orelor
de muncă şi dacă prin această repartizare se depăşesc orele de munca stabilite?”
Dl.Primar: „ Am să vă răspund eu la aceasta întrebare domnule consilier si vă spun că este o formulă de
calcul a orelor de munca,stabilită prin lege. În funcţie de cuantumul ajutorului social se stabileşte numărul de
ore ce urmează a fi prestate de fiecare familie beneficiară a venitului minim garantat, iar prin acest plan de
acţiuni nu se depăşesc orele de munca .”
Dl.Florin Georgescu: In referatul de aprobare al domnului primar se vorbeşte despre terenurile din
intravilan care se iau în calcul la stabilirea ajutorului social, în sensul că se scade suprafaţa construită iar
terenul arabil din curte nu trebuie să depăşească 1000 mp în mediul urban şi 2000 de mp în mediul rural.
Întrebarea mea era dacă s-a actualizat lista beneficiarilor de ajutor social în funcţie de aceste cerinţe şi cum se
face dovada deţinerii acestor suprafeţe ?”
Dl.Primar: „ Daca îmi permiteţi domnule consilier, am să vă răspund tot eu la această întrebare şi vă pot
spune că aprobarea la plată a dosarelor de ajutor social se face după întocmirea dosarului care în mod
obligatoriu trebuie să conţină toate documentele prevăzute de lege, că actualizarea dosarelor de ajutor social
se face din trei in trei luni prin prezentarea unor documente, iar dovada dreptului de proprietate a locuinţei şi
trenului aferent se face numai acte de proprietate, respectiv titlul de proprietate, contract de vanzarecumpărare şi acolo unde suprafaţa este mai mare decat cea stabilita prin lege, proprietarii sunt excluşi din lista
beneficiarilor de ajutor social.”
Dl.Marian Pârvan: „ O întrebare mai am si eu legată de numărul de familii care beneficiază de venitul
minim garantat la nivelul localităţii noastre?”
Dl.Primar: La aceasta dată, sper să nu greşesc, avem în plată aproximativ 235 de dosare.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi pentru, 2
voturi împotrivă ale consilierilor locali Florin Georgescu şi Pîrvan Marian şi 2 voturi abţinere ale consilierilor
locali Ani Munteanu si Mihaela Pădureţ.
Pe marginea următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la însuşirea proiectului de
stemă a oraşului Ianca., au fost următoarele intervenţii:
Dl.Dorian Dănăilă: „Obiecţia pe care o am este legată de faptul că era necesară consultarea populaţiei şi
dezbaterea proiectului de stemă a oraşului la modul serios si în adevăratul sens al cuvantului. Stema este
simbolul ce ne reprezintă oraşul şi trebuie să o adoptăm după discuţii ample, nu aşa la modul de consultare pe
site-ul Primăriei sau la avizierul instituţiei. Chiar cred ca era necesară o întalnire la care sa fim invitaţi potrivit
procedurii, întalnire în cadrul căreia să emitem propuneri legat de felul în care vrem să arate stema oraşului,
să ni se spună de unde putem porni cu propunerea elementelor care să fie incluse în stema şi unde ne putem
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opri cu astfel de propuneri. Noi nu am avut cunoştinţă despre dezbaterile ce au loc cu privire la proiectul de
stemă. După părerea mea simbolul localităţii , ceea ce ne evidenţiază aici în Bărăgan este unitatea militară de
aviaţie şi de aceea consider că avionul era necesar sa fie inserat ca simbol pe stema oraşului, bineînţeles
alături de celelalte elemente, cereale, spice, sonde, specifice zonei noastre.”
Dl.Primar: „ Domnule consilier cele trei variante de model de stema au fost afişate şi pe site-ul primărie şi
la avizier spre consultare si dezbatere, aşa este procedural, procedura prevăzută de lege a fost îndeplinită. Cat
despre inserarea unui element care să fie emblematic pentru unitatea militară, legea nu ne permite să includem
elemente militare, studiaţi vă rog legea! Noi am respectat întocmai paşii prevăzuţi de lege pentru adoptarea
stemei şi am trecut în conţinutul ei elementele pe care le-am considerat reprezentative pentru oraşul nostru”
Dl.Dorian Dănăilă: „Domnule primar lumea nu este obligată să consulte site-ul primăriei sau să vină
special la avizier să citească anunţurile afişate de dumneavoastră! Cat despre membrii consiliului local cred că
trebuia să fim înştiinţaţi cu o luna înainte despre această iniţiativă a executivului de a adopta stema oraşului şi
poate şi noi consilierii aveam ceva de spus în legătură cu însemnele pe care trebuia să le conţină stema
oraşului, aşa cum spuneţi dumneavoastră, cu respectarea cerinţelor legale.”
Dl.Primar: „Domnule consilier trebuia să consultaţi avizierul primăriei şi aţi fi luat la cunoştinţă de
iniţiativa executivului!”
Dl.Dorian Dănăilă: „ Domnule primar daca s-ar stabili ca serviciul militar devine iarăşi obligatoriu noi ar
trebui să ne informăm de la avizier sau ar fi de datoria dumneavoastră să ne înştiinţaţi ?! Vă mulţumiţi să
puneţi informaţia la avizier si atat !?”
Dl.Florin Georgescu: „ Referitor la cele trei variante de stema supuse dezbaterii aş avea o observaţie de
făcut faţă de peştele trecut în apele localităţii. După cum bine ştim, peşte nu mai există şi cred ca era mai
relevant pentru localitatea noastră un simbol legat de cale ferata sau de drumul naţional, ţinand cont de faptul
ca prin localitate trece DN 2 B si avem şi cale ferată.”
Dl. Balta Eugeniu: „Eu nu ştiu de ce atâtea discuţii inutile!? Nu înţeleg de ce nu lămurim toate aceste
aspecte la şedinţele pe comisii !? De ce trebuie să venim în plenul consiliului local cu tot felul de obiecţii ! Aş
dori să întreb acum ce variantă va fi supusă la vot?”
Dl.Primar: Aşa cum am scris şi în referatul de aprobare în urma dezbaterilor publice vom supune la vot
varianta nr. 1.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi pentru, 4
voturi împotrivă ale consilierilor locali Dănăilă Dorian, Pirvan Marian, Munteanu Ani si Florin Georgescu si
un vot abţinere al consilierului local Pădureţ Mihaela.
Pe marginea următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la înfiinţarea unui centru
de permanenţă fix în oraşul Ianca, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare au fost
următoarele intervenţii
Dl.Marian Pârvan: „ Domnule primar, referitor la oportunitatea adoptării acestui proiect de hotărare
apreciez că nu este necesară înfiinţarea acestui centru de permanenţă avand în vedere faptul că în localitatea
noastră funcţionează deja un centru de ambulanţă şi o unitate I.S.U., astfel că serviciile medicale de care ar
avea nevoie locuitorii din oraşul Ianca sunt asigurate.”
Dl.Primar:”Permiteţi-mi domnule consilier să vă spun că nu este acelaşi lucru un centru de permanenţă cu
unitate I.S.U. sau cu serviciul de ambulanţă, pentru ca nici în cazul unităţii I.S.U. şi nici în cazul ambulanţei
serviciile medicale nu sunt asigurate de un medic. Ori în cadrul centrului de permanenţă tocmai despre
asistenţa medicală primară specializată este vorba, aici serviciile medicale sunt asigurate de către medici.
In cadrul centrului de permanenţă serviciile medicale vor fi asigurate de un medic şi de un asistent medical.
Astfel,ca întotdeauna, atat după terminarea programului la Dispensarul din localitate, la sfarşit de săptămană
,cat şi în sărbătorile legale putem asigura asistenţa medicală primară celor care au nevoie de acest serviciu.
Cheltuielile suportate de către consiliul local sunt legate de utilitatile publice , paza si personalul auxiliar, iar
cadrele medicale vor avea contract cu Casa de Sanatate Braila.
De altfel stim cu totii ca in campania electorala un domn consilier intentiona spre binele locuitorilor să
infiinteze acest centru de permanenta!! ”
Dl.Florin Georgescu: „ Domnule primar la acest centru de permanenţă cat timp va fi ţinut un bolnav?”
Dl.Primar: „In cadrul centrului de permanenţă i se acordă bolnavului doar serviciile minime medicale
astfel că nu va fi internat.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Este de fapt un punct de tranzit al bolnavului. Dar eu aş dori să întreb ce s-a întamplat
cu iniţiativa noastră de înfiinaţre a secţiei exterioare a Spitalului orăşenesc Făurei, aici la noi în Ianca, pentru
că după cum ştim în luna iulie a anului trecut am aprobat prin hotărare de consiliu înfiinţarea acestei secţii
exterioare?”
Dl.Primar:”Da, aveţi dreptate că am aprobat înfiinţarea secţiei exterioare a Spitalului Făurei şi vă pot spune
că întreaga documentaţie este depusă la Ministerul Sănătăţii şi sper să avem un răspus favorabil în curand.”
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Dl.Dorian Dănăilă: „Este bine să insistăm pe această idee pentru că serviciile medicale de calitate sunt
binevenite. De asemenea cred că judeţul nostru merită să aibă un alt spital şi ar fi bine ca reprezentanţii
judeţului nostru să depună toate diligenţele în acest sens. Am făcut o analiză, aşa pe hartă, a unităţilor
spitaliceşti şi am observat că sunt judeţe care au multe spitale,spre exemplu Bacău, Ploieşti şi alte cateva
judeţe din centru ţării. Cit despre înfiinţarea acestui centru de permanenţă în art. 3 din lege este stipulat că
astfel de centre se înfiinţează în zonele izolate, ori oraşul Ianca nu este tocmai o localitate izolată!”
Dl.Primar: Domnule consilier analiza legata de înfiinţarea unităţilor spitaliceşti are la bază ca un prim
criteriu numărul populaţiei din judeţ, distanţa faţa de reşedinţa de judeţ şi din acest motiv în judeţele mai mari
numărul spitalelor este mai mare. De altfel prin Memorandumul încheiat în anul 2010 cu Banca Mondială şi
Fondul Monetar Internaţional ne-am asumat obligativitatea de reducere a numărului de paturi din spitale cu
cateva zeci de mii. De acea luarea unor astfel de decizii de redeschidere a unor spitale sau de înfiinţare a unor
spitale noi este aşa de sensibilă!”
Dl.Dorian Dănăilă: „ Aşa o fi, nu contest, dar eu cred ca este bine totuşi să insistăm să reînfiinţăm Secţia
exterioară a Spitalului Făurei aşa cum s-a întamplat şi în alte oraşe mici, respectiv Codlea, Buftea şi acestea
sunt oraşe situate la distanţe mult mai mici faţă de reşedinţele de judeţ.”
Dl. Viorel Ciucaşu: „ Eu aş dori să subliniez că este un lucru foarte bun să se înfiinţeze centrul de
permanenţă. După cum ne amintim şi în campania electorală am spus că dorim să înfiinţăm acest centru de
permanenţă.
După aceste intervenţii s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 15 voturi pentru, un
vot împotrivă al domnului consilier local Florin Georgescu si un vot abţinere al domnului consilier local
Marian Pirvan.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat
al oraşului Ianca a unui drum de exploatare agricolă şi instituirea dreptului de uz şi servitute asupra acestuia
în favoarea S.C.Blue Power S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la parcul eolian din
comuna Bordei Verde la Staţia de transformare Ianca., nu au fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
Pe marginea proiectului de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al oraşului în
domeniul public al oraşului şi în administrarea consiliului local, situat în oraşul Ianca, str.Şcolii nr.7, în
vederea amenajării târgului orăşenesc nu s-au înregistrat intervenţii şi a fost aprobat cu 15 voturi pentru, o
abţinere a domnului consilier local Marian Pirvan şi un vot împotrivă al domnului consilier local Florin
Georgescu.
La proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unei exploataţii agricole în
oraşul Ianca au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „ Am mai avut astfel de cereri şi în anul 2012 şi am spus atunci că denumirea de
exploataţie agricolă este prea generică. In cererea pe care a adresat-o consiliului local, nu detaliază exact în
ce scop doreşte sa concesioneze acest teren, ci doar ne precizează foarte succint că doreşte să înfiinţeze o
exploataţie agricolă, dar am dori să ştim mai exact ce anume vrea să facă, o fermă zootehnică, sa înfiinţeze
anumite culturi sau să edifice anumite construcţii.”
Dl. Florea Lupu: „O exploataţie agricolă este o unitate de producţie agricolă dotată cu un complex de
mijloace de muncă, obiecte ale muncii şi forţei de muncă.”
Dl. Viorel Ciucasu:” Dna Dogărescu are definiţia exactă a ceea ce însemnă o exploataţie agricolă şi ştim că
am mai dezbătut acest subiect în plen .”
Dl. Balta Eugeniu:„Eu propun să nu mai facem şedinţele pe comisii pentru ca oricum dezbatem în detaliu
în plen toate proiectele de hotărare. Păi dacă avem şedinţele pe comisii si analizăm proiectele de hotărare,
întocmim şi rapoartele de specialitate nu înţeleg de ce facem atata spectacol în plen?”
Dl. Viorel Ciucaşu:” Eu propun ca pe viitor să-i invităm în plenul consiliului local pe cei care adresează
astfel de cereri, pentru a da mai multe detalii ca noi să înţelegem mai bine intenţiile lor şi să luăm o decizie
corectă.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi pentru si patru
voturi abţinere ale consilierilor locali Marian Pirvan, Florin Georgescu, Pădureţ Mihaela si Munteanu Ani.
La proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local şi concesionarea acestuia domnului Mircea Ion, în vederea extinderii
spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate în zona pieţei agroalimentare sau înregistrat următoarele
intervenţii:
Dl. Baltă Eugeniu: „ Domnule preşedinte vă rog să daţi citire raportului comisiei de specialitate.
Dl. Lupu Florea : „ Da comisia de specialitate a făcut o recomandare şi anume aceea de a se ocupa exact
suprafaţă solicitată, să nu se depăşească cei 45 mp solicitaţi.”
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Dl.Florin Georgescu: „ Eu aş dori să ştiu de cand foloseşte acest teren şi sub ce forma l-a deţinut? Şi aş
avea o observaţie legată de accesul pietonilor pe trotuar în acea zonă şi anume să nu se îngrădească trecerea
pietonilor pe trotuar.”
Dl.Marian Pârvan: „ Am si eu o întrebare legată de aliniamentul construcţiilor din acea zonă, dacă prin
extinderea spaţiului nu se depăşeşte aliniamentul modulelor de la piată ?”
Dna. Mioara Dog[rescu : „ Da, întradevăr iese puţin din aliniamentul construcţiilor de la piaţă! “
După aceste intervenţii s-a supus la vot acest proiect de hotărâre si a fost aprobat cu 15 voturi pentru, o
abţinere a domnului consilier local Marian Pîrvan şi un vot împotriva al domnului consilier local Florin
Georgescu.
Pe marginea proiectului de hotărâre privind privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui
teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unei ferme
zootehnice în oraşul Ianca, au fost următoarele intervenţii:
Dl. Mircea Mircescu: „Legat de acest proiect de hotărare, ştiu că la lucrările comisiei au fost discuţii legate
de respectarea distanţelor prevăzute de lege de la aceste obiective economice şi pană la locuinţele populaţiei.
M-am informat si ştiu că distanţa reglementată prin lege este de 200 de metri, astfel că se respecta aceasta
distanţă.”
Dl. Lupu Florea : „ Da, as dori să citesc şi pentru ceilalţi domni consilieri reglementarea din ordinul nr.
536/1997 unde se spune ca “În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele
minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi
unele riscuri sanitare, sunt următoarele: ferme de îngrăşătorii de taurine, pană la 500 de capete - 200 m.”
Sunt de acord ca populaţia să nu sufere, dar şi acolo unde sunt respectate cerinţele legale să fim de acord cu
sprijinirea tinerilor care au iniţiativă şi doresc să desfăşoare o activitate economică şi să-i încurajăm în
demersurile lor. Să îmbinăm utilul cu plăcutul!”
Dl.Florin Georgescu: „ Eu cred că cea mai potrivită locaţie pentru un astfel de obiectiv este fie pădurea
mica , fie pădurea mare de langă unitatea militara!”
Dl.Dorian Dănăilă: „ Am vorbit cu domnii de la Agenţia Judeţeană de Mediu şi mi-au răspuns că nu
avem cum sa facem aşa ceva în mijlocul localităţii
Dl. Lupu Florea : „ Domnilor consilieri noi le aprobăm atribuirea terenului şi ulterior dumnealor sunt
obligaţi să obţină toate avizele legale pentru a începe desfăşurarea activităţii , astfel că vor fi nevoiţi să
respecte toate prevederile legale.”
Dl. Radian Stănculescu: „ Domnule preşedinte, dar legea nu ne obligă să votăm acest proiect de hotărare
dacă noi apreciem că prin construirea unei ferme zootehnice apar riscuri pentru sănătatea populaţiei sau se
crează disconfort.”
Dl.Dorian Dănăilă: „ De ce să nu evităm aceste situaţii în care solicitanţii să nu primească avizele
necesare, dacă noi avem îndoieli asupra respectării dispoziţiilor legale in vigoare!”
Dl. Mircea Mircescu: „ Domnilor consilieri locaţia solicitată este în incinta fostei C.A.P. Ianca, unde
ştim cu toţii foarte bine că acolo erau fermele de animale!”
Dl. Lupu Florea : „ Aşa este domule viceprimar, numai că de atunci legislaţia de mediu s-a modificat
aproape în totalitate.”
Dl. Balta Eugeniu: „ Am mai discutat aceste aspecte şi în legislatura trecută că de fiecare dată avem
reţineri legate de astfel de iniţiative. Eu cred că este bine să îi incurajăm pe aceşti tineri nu doar să le
încasăm taxele şi impozitele. Si dacă vrem să respectăm litera legii, păi atunci ar trebui să scoatem şi
animalele din gospodăriile populaţiei, pentru că in mod sigur acestea nu respecta distantele de protecţie
stabilite de noile reglementări în domeniu.”
Dl. Viorel Ciucaşu: „ Noi sperăm ca şi solicitanţii să pună în practică aceste iniţiative!”
În fine s-a supus la vot acest proiect de hotărâre şi a fost aprobat în forma propusă cu 15 voturi pentru, si
2 voturi abţinere ale domnilor consilieri Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La proiectul de hotărâre privind privind aprobarea preţurilor pentru anul 2013 de valorificare a
materialelor lemnoase din pădurile aflate în proprietatea Primăriei oraşului Ianca au fost următoarele
intervenţii
Dl.Florin Georgescu: „ As dori să ştiu locul de unde va fi vandut materialul lemnos, din Ianca sau din
Insurăţei, pentru că eu cred ca vor cheltui mai mult pe transport decât pe cantitatea de lemne pe care o vor
cumpăra.”
Dl. Mircea Mircescu: „ Materialul lemnos nu se v-a vinde în mod exclusiv cetăţenilor din Ianca si
cetăţenilor din alte localităţi, astfel că lemnul v-a fi vandut de la pădurea Rubla sau Ianca.”
Dl.Primar: Parţial la întrebare v-a răspuns domnul viceprimar. Da, fiecare solicitant îşi va suporta şi
costurile cu transportul lemnelor!”
După aceste scurte intervenţii s-a supus la vot proiectul de hotărâre si a fost aprobat cu 15 voturi pentru si
doua voturi abţinere ale domnilor consilieri locali Marian Pîrvan si Florin Georgescu.
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La ultimul proiect de hotărare de pe ordine de zi privind repartizarea unui spaţiu din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local din oraşul Ianca, str.Morii nr.1, bl.F1, parter, in vederea acreditării
activităţii Cabinetului Medical Individual Dr. Papadatu Ionica Roxana medic specialist - medicina de familie
nu au mai fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde s-au înregistrat următoarele intervenţii:
Dl. Viorel Ciucaşu : „Intervenţia mea are legătură cu ultimul proiect de hotărare si anume Dispensarul
Medical , mai exact cu grupul sanitar din incinta dispensarului şi anume să facem ceva ca acest grup sanitar
sa fie funcţional!
Dl.Dorian Dănăilă: „ Domnilor consilieri dacă avem opiniile proprii şi nu facem parte din acelaşi partid ,
asta nu însemnă că nu dorim binele localităţii. Să fii acuzat de delict de opinie de către o persoană care se află
la catedră este un lucru grav. Nu cred ca poţi să fii condamnat dacă ai propria opinie şi că ai curajul să o şi
susţii. Nu este corect sa fii blamat pentru acest lucru!”
Si de aceasta dată la finalul şedinţei doamna Lucica Oţelea a dorit să aducă în atenţia consiliului local
diverse probleme:
Dna.Lucica Oţelea: „ Intr-o zi am fost felicitată de către un domn pentru faptul că vin de fiecare dată în
plenul consiliului local şi supun atenţiei dumneavoastră o parte din problemele comunităţii. A ţinut să mă
anunţe cat de bine arată gara acum şi i-am răspuns ca este rezultatul demersurilor făcute de mine, lucru pe
care ar fi trebuit să îl facă cei care ne reprezintă. Si eu nu sunt cetăţean de onoare al orasului, aşa cum sunt
alţii ! Dumnealui pentru simplu fapt ca a strămutat o casă ţărănească în mijlocul oraşului a ajuns cetăţean de
onoare! Trecutul localităţii noastre a fost frumos dar noi îl distrugem!
O alta problema pe care doresc să o aduc in discuţie este calitatea apei ce ne este furnizată de către
Compania de Utilităţi Brăila. Dacă lăsăm apa de la robinet intr-un vas de pe o zi pe alta pur si simplu te
îngrozeşti de decantările ce se fac. Şi eu am fost chimist şi ştiu ce însemnă acest lucru. Trebuie să facem ceva
pentru îmbunătăţirea calităţii apei ce ni se furnizează la reţeaua publică.
Dl. Florea Lupu: „ Domnişoara Oţelea problema apei este strict problema Companiei de Utilităţi Publice,
cred că trebuia să vă adresaţi întai unităţii noastre şi nu consiliului local. Eu mă angajez că voi veni personal
să prelevăm probe şi să facem o analiză fizico-chimică şi bacteriologică să verificăm cele sesizate de
dumneavoastră. .”
Dna. Lucica Oţelea:” Şi în final, chiar dacă nu vă place aduc iarăşi în atenţia dumneavoastră problemă
sistematizării pe verticală care nu-şi găseşte rezolvare. Nimeni nu-mi da nici un răspuns şi cred ca voi recurge
la un gest extrem sa îl aduc pe tata in fata primăriei cu toate decoraţiile pe care le-a primit de lungul vieţii si
poate aşa cineva se va sesiza şi va soluţiona aceasta problemă.”
După aceste intervenţii preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 28 februarie 2013, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2
(două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

p. S E C R E T A R,

Florea LUPU

Dorina PREDESCU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 martie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. 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 directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei
Serviciilor Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum şi şefii serviciilor care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţenii interesaţi de unele
hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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, cu precizarea că dezbaterea publică asupra
bugetului centralizat al oraşului Ianca a fost organizată pe data de 25 martie 2013, ora 15 00, la Casa de
cultură.
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 februarie 2012 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din
data de 26.03.2013, a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local, asupra
căruia nu s-au înregistrat obiecţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.1alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor
prezenţi, domnul consilier local Mircea Mircescu a fost ales preşedinte de şedinţă, care din acest moment a
preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr.122/18.03.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.12808/18.03.2013, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care
domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi
servitute asupra străzii Calea Brăilei - Sector 2, în favoarea S.C.Blue Power S.R.L.Iaşi, pentru trecerea
subterană a liniei electrice de la parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia de transformare Ianca,
astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind concesionarea/închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului
administrat de consiliul local Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru
realizarea unor obiective petroliere pe raza satului Oprişeneşti.
2.-Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 6 ha de păşune Asociaţiei locale a crescătorilor de
taurine Plopu şi stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul local al oraşului Ianca va depune
cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2013.
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2013.
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2013.
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea consiliului local pe anul 2013.
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă
Medico - Socială Ianca din subordinea consiliului local pe anul 2013.
7.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute asupra străzii Calea Brăilei - Sector
2, în favoarea Societăţii Comerciale Blue Power S.R.L.Iaşi, pentru trecerea subterană a liniei electrice de la
parcul eolian din comuna Bordei Verde la Staţia de transformare Ianca.
8.-Diverse.
În continuarea lucrărilor şedinţei s-a trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi,
privind concesionarea/închirierea unor terenuri din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru realizarea unor obiective
petroliere pe raza satului Oprişeneşti, la care nu au fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
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La al doilea proiect de hotărâre, privind închirierea suprafeţei de 6 ha de păşune Asociaţiei locale a
crescătorilor de taurine Plopu şi stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul local al oraşului Ianca
va depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2013, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Observ că s-a propus o chirie de 400 lei/ha/an şi de aceea întreb: cine ia subvenţia
pe această suprafaţă de păşune închiriată, cât este necesarul de suprafaţă/animal şi dacă domnul Miu va avea
obligaţia de a întreţine această păşune?”
Dl.Primar: „Chiriaşul va primi subvenţia pe suprafaţă, care va avea anumite obligaţii în privinţa
administrării acestei păşuni.”
Dl.Secretar: „În completarea celor spuse de domnul primar, vreau să mai fac câteva precizări. Ştiţi că
domnul Miu Ion a tot solicitat de vreo 2 ani repartizarea acestei păşuni dar nu s-a propus până acum
adoptarea acestei hotărâri pentru că, fie nu avea înfiinţată asociaţia crescătorilor de animale, fie că normele
metodologice de aplicare a noii Legi a pajiştilor nr.214/2011, în care se va detalia modul de concesionare,
calculul redevenţei, organizarea amenajamentelor pastorale,etc., nu s-au aprobat Bine, nici acum nu sunt
aprobate aceste norme, dar a fost posibilă promovarea acestei hotărâri ca urmare a emiterii Ordinului MADR
nr.231/2013 pentru modificarea Ordinului nr.246/2008 privind aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare în sectorul vegetal. Legea pajiştilor prevede concesionarea lor pe minim 10
ani, iar încărcătura optimă este de 0,3 UVM/ha şi de aceea vă rog să observaţi că propunerea este de a se
închiria păşunea doar pentru un an, în speranţa că în acest timp se vor publica şi normele metodologice,
soluţie cu care a fost de acord şi petentul.”
Dl.Dorian Dănăilă: „În suprafaţa care a mai rămas şi pentru care vom cere subvenţia, sunt cuprinse şi
cele 10 ha de lângă UM Ianca, solicitate de acel spaniol pentru o anumită activitate economică?”
Dl.Primar: „Da, sunt incluse, doar cele 10 ha de la Berlescu propuse pentru parcul fotovoltaic nu sunt
incluse în suprafaţa rămasă de solicitat.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot acest şi acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 15 voturi
pentru şi 2 voturi abţinere ale consilierilor locali Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
În mod neaşteptat, pe marginea următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la
aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2013, nu au fost prea multe intervenţii, fiind reţinute
următoarele:
Dl.Florin Georgescu: „La comisie am propus, şi s-a menţionat în raport, posibilitatea suplimentării
fondurilor pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Adormirea Maicii Domnului. Aş dori să ştiu dacă este vreo
soluţie în acest sens?”
Dl.Primar: „Nu mai este nevoie de nicio suplimentare pentru că, din estimările făcute, suma necesară
finalizării lucrărilor, evident mai puţin cele de pictură, este de 500 mii lei, iar noi am alocat 800 mii lei, restul
fiind şi pentru celelalte biserici.”
Dl.Florin Georgescu: „Atunci e bine dacă-i aşa!. O altă problemă: observ că în statul comun de funcţii al
primăriei şi DSP sunt 4 posturi de şofer pentru DSP, iar în cel separat al DSP sunt 5 posturi de şoferi, adică
lipseşte 1 post şi mai văd că domnul Chiriţă Neagu figurează ca şofer tot la DSP, deşi lucrează pe autobuzul
de la primărie. Care-i realitatea cu aceşti şoferi?”
Dna.Anca Dumitrache: „Nu, sunt 5 şoferi, probabil este o eroare de redactare, iar domnul Chiriţă Neagu,
ca de altfel şi domnul Brânză Fănel, sunt detaşaţi la primărie pe o perioadă de un an şi de aceea figurează tot
în organigrama noastră.”
Dl.Florin Georgescu: „Constat că s-au alocat 75 mii lei pentru câinii comunitari! Câţi câini sunt în acest
adăpost şi ce sumă se cheltuieşte pe zi/lună/an pentru un câine, aşa la condiţiile de acum şi nu zic de
standardele europene care se cer şi aici? Dacă mă duc acolo cred că le dau drumul la toţi în condiţiile în care
trăiesc aceşti câini!”
Dna.Anca Dumitrache: „3500 lei/lună/câine cheltuim, asta în condiţiile în care primim sponsorizări de la
abator! Acum sunt 14 câini în adăpost, dar în acea sumă intră absolut toate cheltuielile, inclusiv serviciile
medicale, ridicarea şi transportul cadavrelor,etc.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, am prevăzut această sumă pentru că în acest an avem nişte cheltuieli
suplimentare pentru autorizarea adăpostului, cum ar fi confecţionarea/achiziţionarea de cuşti, iar bugetul este
estimat pentru un număr de 70 de câini.”
Dl.Florin Georgescu: „Domnule primar, cunosc cum se creşte un câine, pentru că eu am un Ladrador şi
mă costă cam 200 lei/lună! Păi 3500 lei/lună pentru un câine este enorm, mai mult decât un asistat social?! ”
Cam acestea au fost intervenţiile pe marginea bugetului local, după care s-a supus la vot şi s-a aprobat cu
13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă ale consilierilor locali Florin Georgescu, Mihaela Pădureţ şi Marian
Pârvan şi 1 vot abţinere al doamnei Ani Munteanu.
La următorul proiect de hotărâre, privind bugetele unităţilor de învăţământ, dezbaterile şi votarea s-au
făcut pe articole, după cum urmează:
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-asupra bugetului Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” nu au fost intervenţii, fiind supus la vot şi
aprobat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale consilierilor locali Florin Georgescu(care a apreciat că
este prea mare suma alocată pentru bunuri şi servicii) şi Marian Pârvan şi 1 vot abţinere al doamnei Mihaela
Pădureţ;
-nici asupra bugetului Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” nu au fost intervenţii, fiind supus la vot şi
aprobat cu 14 voturi pentru şi 3 voturi abţinere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Marian Pârvan şi
Mihaela Pădureţ;
-la bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu, pornind de la propunerile din raportul comisiei de specialitate,
acelea de a se schimba centrala termică cu un alt combustibil şi de a se prelua de primărie cheltuielile de
telefonie în acelaşi contract cu celelalte unităţi de învăţământ din Ianca, domnul primar a asigurat că va avea
în vedere aceste propuneri la proxima rectificare bugetară pozitivă, astfel că s-a supus la vot şi s-a aprobat şi
acest buget cu 15 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale consilierilor locali Florin Georgescu şi Marian Pârvan;
-la bugetul Grădiniţei Ianca au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Am spus şi la comisie, o spun şi acum, că mi se pare imensă suma de 36 mii lei
pentru iluminat şi forţa motrică! ”
Dl.Primar: „Domnule consilier, înainte de a face aceste aprecieri, cred că ar trebui să vă informaţi ce
suprafaţă se încălzeşte! Cum să fie mult pentru 3 clădiri? Tot aşa aţi spus şi la liceul de petrol, că e suma
mare la bunuri şi servicii, dar aţi uitat că aceste sume vin acum direct de la bugetul de stat şi se calculează în
funcţie de numărul elevilor.”
Dl.Florin Georgescu: „La comisie s-a spus că se consumă mult cu căldura pentru că nu sunt clădirile
reabilitate termic.”
Dl.Marian Pârvan: „Cine a blocat proiectul de reabilitare a clădirilor?”
Dl.Primar: „Guvernul PDL domnule consilier, dacă aţi vrut un răspuns!”
Dl.Viceprimar: „Eu nu ştiu de ce atâtea discuţii, pentru că nu s-a plâns nimeni că a fost frig în şcoli!”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi s-a aprobat şi acest buget cu 14 voturi pentru şi 3 voturi
abţinere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Mihaela Pădureţ şi Marian Pârvan, după care s-a supus la
vot şi hotărârea în ansamblul ei, fiind de asemenea aprobată, de această dată cu 15 voturi pentru şi 2 voturi
abţinere ale consilierilor locali Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La bugetul Direcţiei Serviciilor Publice, care a făcut obiectul următorului proiect de hotărâre de pe
ordinea de zi, ca urmare a solicitării domnului Florin Georgescu, s-a prezentat detaliat anexa nr.1 de către
contabilul unităţii, după care s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru şi 3 voturi abţinere ale
consilierilor locali Florin Georgescu, Mihaela Pădureţ şi Marian Pârvan, acesta din urmă motivând votul
abţinere tocmai pentru faptul că anexa nr.1 nu a fost prezentată în mod detaliat la şedinţa comisiei.
Pe marginea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Pe cine mai aveţi medic şi ce program are?”
Dl.Florin Beceanu: „Doamna doctor Stanciu Adela, pe bază de contract prestări servicii, cu 4 ore/zi.”
Dl.Marian Pârvan: „Are timp să vină, pentru că ştiu că are program şi la Ianca şi la Oprişeneşti?”
Dl.Florin Beceanu: „Da, onorează contractul, pentru că vine şi după program.”
Dl.Florin Georgescu: „Cât costă medicamentaţia, cazarea, masa, toate cheltuielile pentru un asistat?”
Dl.Florin Beceanu: „1400 lei/lună.”
Dl.Florin Georgescu: „Exact ce vă spuneam mai înainte: mai mult cheltuim cu un câine comunitar!”
Dl.Marian Pârvan: „De unde se face aprovizionarea şi dacă se ţine cont de raportul calitate/preţ?”
Dl.Florin Beceanu: „Achiziţionarea tuturor produselor o facem prin SEAP. Luăm carne de la Abatorul
din Ianca, legume de la depozitele din Brăila, deci de unde este mai ieftin.”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea bugetului UAMS, care a fost supus la vot şi aprobat cu 13
voturi pentru şi 4 voturi abţinere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Ani Munteanu, Mihaela Pădureţ şi
Marian Pârvan.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, după ce s-au lămurit anumite aspecte, în sensul că
instituirea dreptului de servitute priveşte doar terenul primăriei şi că pentru cele ale altor proprietari se va
solicita acestora acordul de trecere, s-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde nu au mai fost intervenţii, astfel că
preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 28 martie 2013, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Mircea MIRCESCU

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 25 aprilie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind doamna Mihaela
Pădureţ-demisionară. 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 directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei
Serviciilor Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum şi şefii serviciilor care au
întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţenii
interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările
şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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 civil.
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 martie 2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele
pe comisii din data de 23.04.2013, a fost publicat pe pagina proprie de internet în termenul prevăzut
de lege şi afişat la sediul consiliului local, asupra căruia nu s-au înregistrat obiecţii, fiind supus la vot
şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea
nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Ştefan Marcel Mitrea a fost
ales preşedinte de şedinţă, care din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza
Dispoziţiei primarului nr.165/16.04.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.1386716.04.2013, publicată pe pagina proprie de internet 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 şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren din domeniul public al
oraşului administrat de consiliul local Asociaţiei cultural istorice „Muzeul” Ianca, în vederea
finalizării complexului muzeal „Gospodărie ţărănească din zona de câmpie”;
2.-Proiect de hotărâre privind propunerea de scoatere din circuitul agricol şi trecerea în intravilan
a unui teren în suprafaţă de 32.500 mp şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru
realizarea obiectivului „Centrală Fotovoltaică de până la 1 MWp” pe acest teren de către S.C. Green
Light Farm S.R.L.Iaşi;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2012;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor
Publice pe anul 2012;
6.-Proiect de hotărâre aprobarea contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico
Socială pe anul 2012;
7.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale medicilor detaşaţi/angajaţi
pentru efectuarea gărzilor la Secţia exterioară Ianca a Spitalului Făurei;
8.-Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor
oraşului în anumite litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată;
9.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în
funcţie al doamnei Pădureţ Mihaela, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
demisiei;
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10.-Diverse.
În continuarea lucrărilor şedinţei s-a trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe
ordinea de zi, privind darea în folosinţă gratuită a unui teren din domeniul public al oraşului
administrat de consiliul local Asociaţiei cultural istorice „Muzeul” Ianca, în vederea finalizării
complexului muzeal „Gospodărie ţărănească din zona de câmpie”, la care nu au fost intervenţii, fiind
supus la vot şi aprobat cu 15 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului Fănel Băluţă.
La al doilea proiect de hotărâre, privind propunerea de scoatere din circuitul agricol şi trecerea în
intravilan a unui teren în suprafaţă de 32.500 mp şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
pentru realizarea obiectivului „Centrală Fotovoltaică de până la 1 MWp” pe acest teren de către S.C.
Green Light Farm S.R.L.Iaşi, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Observ că în raportul serviciului de urbanism se vorbeşte de 91.000 mp,
iar în proiectul de hotărâre se propune scoaterea din circuitul agricol a doar 32.500 mp. Apoi, se
spune în raport că terenul l-au cumpărat, dar nu am văzut acest contract de vânzare-cumpărare, de
aceea o rog pe şefa serviciului de urbanism să ne spună care este situaţia reală?”
Dna.Mioara Dogărescu: „Planul Urbanistic Zonal s-a întocmit pentru întreaga suprafaţă de
91.000 mp, dar în prima etapă proiectul se realizează doar pe o suprafaţă de 32.500 mp. Soţii
Cristian şi Violeta Barbu au cumpărat un teren din extravilanul satului Perişoru în suprafaţă totală de
91.000 mp, pe care l-au închiriat societăţii în cauză unde tot ei sunt administratori. Asta-i realitatea!”
Dl.Eugeniu Baltă: „Şi la comisie am avut aceeaşi observaţie ca a domnului Georgescu, adică una
se spune şi alta ni se prezintă!”
Dl.Secretar: „Nu ştiu de ce este aşa greu de înţeles! Această documentaţie a primit avizul
favorabil al comisiei tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, exact aşa în forma pe care v-am
prezentat-o, iar dacă actele nu ar fi fost în regulă credeţi-ne că nu trecea de această comisie. Lucrurile
sunt simple şi nu ştiu de ce vorbim de contractul de vânzare, când societatea deţine terenul prin
contract de închiriere! Credeţi că se încheia un astfel de contract dacă soţii Cristian şi Violeta Barbu,
care sunt şi administratorii acestei societăţi, nu erau proprietarii acestui teren? O rog totuşi pe
doamna Dogărescu să dea citire extrasului de carte funciară.”
După ce s-a prezentat şi extrasul de carte funciară, prin care s-a confirmat că soţii Cristian şi
Violeta Barbu sunt proprietarii acestui teren, proiectul de hotărâre s-a supus la vot şi s-a aprobat cu
13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu şi 2 voturi abţinere ale domnilor
Eugeniu Baltă şi Marian Pârvan.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la aprobarea contului de
execuţie a bugetului local pe anul 2012, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Practic noi am primit o sinteză a contului de execuţie şi de aceea aş dori
nişte explicaţii suplimentare la unele cheltuieli, cum ar fi cele din capitolul V-cultură şi religie sau
capitolul X- alte cheltuieli.”
Dna.Georgiana Turcu: „Capitolul V-cultură şi religie, cuprinde toate cheltuielile cu casa de
cultură, căminele culturale, zilele oraşului şi alte acţiuni culturale, biserici, etc., iar capitolul X- alte
cheltuieli cuprinde cheltuielile care nu se regăsesc în celelalte capitole.”
Dl.Marian Pârvan: „Doamnă, spuneţi-ne şi nouă motivul pentru care ne-aţi prezentat o sinteză şi
nu contul detaliat aşa cum prevede legea finanţelor publice?”
Dna.Georgiana Turcu: „Păi ce dumneavoastră vă trebuie poveşti? Am prezentat poveşti în
raportul meu, dar nu-i nici o problemă, veniţi să vă pun la dispoziţie orice informaţie doriţi despre
execuţia bugetară pe anul trecut.”
Dl.Marian Pârvan: „Păi am deja o cerere scrisă în acest sens şi îl rog pe domnul secretar să
menţioneze în procesul verbal că am depus-o în timpul şedinţei, iar pentru că nu am primit contul de
execuţie detaliat refuz să votez acest proiect de hotărâre. Asta-i rea intenţie din partea executivului!”
Dl.Secretar: „Domnule consilier, la comisie trebuie să lămuriţi toate aspectele legate de un
proiect de hotărâre, acolo se discută toate amănuntele şi nu în consiliul local. Puteţi prelungi şedinţa
comisiei şi a doua zi dacă nu vă lămuriţi în acea zi. Doamnă, la comisie nu aţi prezentat contul de
execuţie conform formularului şi întreaga documentaţie legată de execuţia bugetară pe anul trecut?
Aţi dat explicaţii la întrebările domnilor consilieri?”
Dna.Georgiana Turcu: „Ba da, am avut la comisie toată documentaţia de care aveau nevoie, dar
nu m-au întrebat nimic! Au zis că n-au avut timp să studieze dosarul şi că vor discuta la plen.”
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Dl.Viceprimar: „Nu domnule secretar, vă spun eu, în calitate de preşedinte al comisiei
economice, că acolo nu zic nimic, tac din gură şi nu cer lămuriri, numai ca să vină aici să facă
spectacol!”
Dl.Marian Pârvan: „Domnule secretar, este legal să votăm această hotărâre dacă nouă ni s-a
prezentat nişte abureli?”
Dl.Secretar: „Da! Eu m-am lămurit însă că dumneavoastră nu aţi dorit să vă documentaţi, deşi aţi
primit dispoziţia de convocare pe data de 18 aprilie, iar de la şedinţa comisiei şi până astăzi iarăşi aţi
avut tot timpul să studiaţi contul de execuţie în detaliu la serviciul financiar contabil şi să vă lămuriţi,
dar aţi preferat această situaţie şi nu aţi procedat corect!”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Eu îl rog pe domnul consilier să nu mai folosească astfel de expresii.
Domnule preşedinte, nu se pune problema că nu-i legală hotărârea, pentru că s-a primit avizul
favorabil al comisiei de specialitate, domnul consilier avea tot timpul să se documenteze, aşa că vă
rugăm să supuneţi la vot această hotărâre.”
Într-adevăr, s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, care a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 2
voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan şi 1 vot abţinere al doamnei Ani
Munteanu.
Proiectul de hotărâre de la punctul 4 de pe ordinea de zi, privind aprobarea conturilor de execuţie
ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012, a fost dezbătut pe articole,
înregistrându-se următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „La anexa nr.1, respectiv execuţia bugetului Liceului Teoretic „Constantin
Angelescu” Ianca, sumele alocate din TVA de 1.495 mii lei se adaugă la suma totală de 1.638 mii
lei?”
Dna.Maria Alexe: „Cum să se adauge la suma totală, dacă acolo scrie:… din care?”
Dl.Florin Georgescu: „Păi tocmai asta e problema că lipseşte cuvântul(din) şi aşa cum este scris
poţi interpreta că se cumulează cele două sume!”
Dna.Maria Alexe: „Haideţi domnule Georgescu, facem gramatică acum?!”
Dl.Florin Georgescu: „Nu facem gramatică, dar vă rog să fiţi mai atentă în exprimare. La punctul
15 de la bugetul autofinanţate avem o sumă pentru hrană, iar la punctul 16 este o altă sumă pentru
hrană copii. Întrebare: pentru cine este suma de la punctul 15?”
Dna.Maria Alexe: „Domnu' Georgescu, la punctul 15 este capitolul mare, adică suma totală, iar la
punctul 16 este subcapitolul detaliat!”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi s-a aprobat execuţia bugetului Liceului Teoretic
„Constantin Angelescu” Ianca pe anul 2012, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin
Georgescu şi 1 vot abţinere al domnului Marian Pârvan.
La execuţiile bugetare ale Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca şi Şcolii Gimnaziale
Plopu pe anul 2012, nu au mai fost intervenţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate cu acelaşi
cvorum de 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu şi 1 vot abţinere al
domnului Marian Pârvan.
La execuţia bugetară a Grădiniţei Ianca pe anul 2012, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „La capitolul 20.01.30-alte bunuri şi servicii, care sunt aceste bunuri şi
servicii, pentru că eu pot să gândesc că aici pot fi ascunse orice cheltuieli cu bunuri şi servicii!”
Dna.Maria Alexe: „Cum să fie aşa? Da' ce credeţi că noi facem ilegalităţi şi putem cumpăra tot ce
ne trece prin cap?! De exemplu, la acest capitol sunt cheltuielile cu achiziţionarea pieselor la centrala
termică deoarece s-a defectat anul trecut, dar eu vă rog să depuneţi o cerere scrisă şi vă dăm răspuns
detaliat la orice capitol de cheltuieli doriţi, pentru că nu putem să facem aici analiza pe fiecare
cheltuială, că nu le ţin minte pe de rost.”
Dl.Fănel Băluţă: „Puteţi să-mi spuneţi ce piesă de 2000 lei aţi cumpărat la centrala termică şi care
este valoarea ei de inventar?”
Dna.Maria Alexe: „Nu ştiu cum se numesc acele piese, dar valoarea de inventar a centralei
termice este de 1900 lei, pentru că a fost cumpărată cu mult timp înainte.”
Dl.Primar: „Nu, să nu vă gândiţi că este una de perete care are o valoare acum ca cea de inventar,
ci este una mare de pardoseală care la timpul respectiv avea acea valoare.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi execuţia bugetară a Grădiniţei Ianca pe anul 2012, fiind
aprobată cu 14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan,
cu acelaşi cvorum fiind aprobată şi hotărârea în ansamblu.
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Pe marginea următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la aprobarea
contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului local pe anul
2012, după ce directorul acestei instituţii a precizat că a prezentat domnilor consilieri detaliile la
unele cheltuieli cerute la comisie, au fost reţinute următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Plata TVA poate fi înscrisă la alte cheltuieli? Apoi, când am aprobat anul
trecut o rectificare a bugetului dumneavoastră, la plata către terţi ne-aţi prezentat la fiecare fişele de
fundamentare unde erau plăţi între 3000 şi 7000 lei, iar în contul de execuţie unde se regăsesc aceste
cheltuieli cu terţi?”
Dna.Valerica Lungu: „Nu, dumneavoastră confundaţi lucrurile! Atunci v-am prezentat fişele de
fundamentare a tarifelor de operare şi nu de plaţi către terţi. De altfel eu am văzut că şi la celelalte
execuţii bugetare discutate mai înainte, tot aţi cerut detalierea conturilor de execuţie, ori aşa ceva nu
există! Contul,ca şi balanţa de verificare, se întocmeşte sintetic şi nu analitic cum cred că doriţi
dumneavoastră. Analiticul îl găsiţi în contabilitate, nu aici.”
Dl.Secretar: „Domnule consilier, cred că deja aţi enervat pe toată lumea şi vreţi să vă bateţi joc de
această şedinţă! Serios, daţi-mi voie să vă înmânez o copie a Monitorului Oficial în care a fost
publicat Contul de execuţie a bugetului Senatului României, care a fost întocmit tot în sinteză şi se
poate constata că are doar 2 pagini! Aici sunt codurile, sumele iniţiale şi definitive şi procentul de
realizare. Adică, citindu-l nu-ţi dai seama câte furculiţe s-au cumpărat, aşa cum probabil vreţi
dumneavoastră să găsiţi! Astea le puteţi vedea doar în situaţia analitică, aşa cum v-a spus mai înainte
contabilul Direcţiei Serviciilor Publice.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi
pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu şi 1 vot abţinere al doamnei Ani Munteanu,
domnul Marian Pârvan refuzând să voteze!
La execuţia bugetului Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din subordinea consiliului local pe
anul 2012, nu au fost intervenţii, fiind supusă la vot şi aprobată cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă
al domnului Florin Georgescu şi 2 voturi abţinere ale consilierilor locali Ani Munteanu şi Marian
Pârvan.
La proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale medicilor
detaşaţi/angajaţi pentru efectuarea gărzilor la Secţia exterioară Ianca a Spitalului Făurei, au fost doar
două intervenţii, astfel:
Dl.Dorian Dănăilă: „Câţi medici vor face naveta de la Brăila şi cât se va deconta pe zi?”
Dl.Primar: „Unul singur, ceilalţi vor fi din zonă, iar potrivit legii decontarea va fi de 7,5 litri de
combustibil/100 km.”
După aceste intervenţii hotărârea a fost supusă la vot şi adoptată în unanimitate de voturi.
Pe marginea următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind achiziţionarea unor
servicii juridice de reprezentare a intereselor oraşului în anumite litigii aflate pe rolul instanţelor de
judecată, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Există Ordonanţa nr.26/2012 care interzice achiziţionarea de servicii
juridice, aşa cum se propune astăzi, dacă în aparatul propriu există un consilier juridic şi de aceea îl
întreb pe domnul secretar dacă această hotărâre este legală?”
Dl.Secretar: „Aţi văzut că acea Ordonanţă are şi excepţii, pe care de altfel le-am invocat şi în
preambulul hotărârii şi anume că, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea consiliului local, se
poate achiziţiona astfel de servicii, chiar dacă avem consilier juridic. Deci eu nu vorbesc acum despre
oportunitate şi de temeinicia justificării, ci doar despre legalitate. Aşadar, ca să vă răspund direct,
această hotărâre este legală dacă dumneavoastră apreciaţi că justificările sunt temeinice. Acum, faţă
de ce a prezentat domnul primar în referatul de aprobare, cu privire la procesul legat de stabilirea
hotarului cu localitatea Şuţeşti, vreau doar să mai fac unele precizări.
În anul 1999, oraşul nostru şi alte 6 localităţi din judeţ, au făcut parte dintr-un proiect pilot
privind delimitarea hotarelor, iar primarul de atunci al comunei Şuţeşti a semnat procesul verbal de
recunoaştere a hotarului cu oraşul nostru. Următorul primar al comunei Şuţeşti nu a vrut să
recunoască ceea ce a semnat primarul anterior şi ne-a acţionat în judecată, pierzând procesul cu noi la
instanţa de fond, dosarul ajungând în prezent la Înalta Curte doar în ceea ce priveşte cheltuielile de
judecată pe care trebuie să le plătească comuna Şuţeşti. Ulterior, în anul 2010, Oficiul de Cadastru
Brăila a reluat această acţiune de delimitare a hotarelor şi, în mod inexplicabil, a inclus din nou şi
oraşul Ianca, deşi noi încheiasem acţiunea cu toate localităţile învecinate! Deşi ştia că pierdu-se
procesul, primarul comunei Şuţeşti evident că nu a mai vrut să semneze procesul verbal, iar la
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chemarea de mediere am informat Instituţia Prefectului despre acest proces deja pierdut, însă iarăşi,
în mod inexplicabil, s-a constatat starea de litigiu şi s-a deschis un nou proces de judecată! Normal că
vom invoca autoritatea de lucru judecat, dar …orice se poate întâmpla în cadrul unui proces de
judecată, iar aici este vorba de 2000 ha pe care le vrea această comună din teritoriul oraşului nostru!”
Dl.Marian Pârvan: „Bun, să zicem că în cazul acestui proces cu Primăria Şuţeşti este justificată
cerinţa, dar nu are cum să fie legală plata unor avocaţi din banii publici în procesul cu Camera de
Conturi, când aceasta a constatat că s-au cheltuit ilegal bani publici! Cui să apere interesele aceşti
avocaţi?”
Dl.Primar: „Domnule consilier, în campania electorală de anul trecut aţi fluturat acea Decizie a
Camerei de Conturi Brăila, dar aţi văzut că scrie în ea cine se face vinovat, că este primarul sau
contabilul şef vinovat? Vă spun eu sigur că nu scrie aşa ceva şi este normal să contestăm acea
Decizie, pentru că au mai fost astfel de cazuri şi s-a constatat că nu întotdeauna este adevărat ce scrie
acest organ de control. Eu nu mă duc acolo în nume personal, ci în numele instituţiei aşa cum spune
legea administraţiei publice locale.”
Dl.Liviu Dragomir: „Domnilor consilieri, domnule primar şi domnule secretar, eu vă propun să
nu mai ţinem şedinţele pe comisii dacă domnul Pârvan vrea să analizăm aici în detaliu fiecare
hotărâre!”
Aici s-au încheiat discuţiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, care în final a fost suspus la
vot şi aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian
Pârvan şi 1 vot abţinere al domnului Dorian Dănăilă.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Pădureţ Mihaela, ca urmare a demisiei, a fost
înregistrată doar intervenţia domnului Viorel Ciucaşu care a mulţumit doamnei Mihaela Pădureţ
pentru activitatea desfăşurată până astăzi, după care hotărârea s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 15
voturi pentru şi 1 vot abţinere al doamnei Ani Munteanu.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost înregistrate
următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Domnule primar, vă rog să delegaţi un reprezentant al primăriei cu care să
delimităm islazul pe care păşunează oile, de cel al vitelor, pentru că aşa se distruge şi nu-i bine.”
Dl.Primar: „Da, numai să găsiţi un plug la cineva şi trimit tractorul primăriei.”
Dl.Costică Dobrin: „Domnule primar, am depus şi eu o cerere prin care am solicitat închirierea
terenului din faţa casei şi văd că nu s-a discutat?”
Dl.Primar: „Aţi depus târziu cererea, dar se va analiza luna viitoare.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Aceste şedinţe în care se discută bugetul local au iscat mereu nenumărate
discuţii, controverse, însă astăzi am asistat la una dintre cele mai urâte şedinţe de când sunt eu
consilier local! Aş vrea să rog reprezentanţii executivului şi pe cei ai altor instituţii să nu uite că noi
suntem totuşi reprezentanţii unui electorat şi nu trebuie să ni se răspundă retoric, poate chiar într-un
stil miştocăresc! Eu aştept totuşi de la domnul secretar, cu experienţa dumnealui, ca pe viitor să
calmeze spiritele şi ţinem şedinţele într-un climat decent. Cred că trebuie să luăm toţi exemplul
colegului nostru mai tânăr, care vrea să înveţe şi este activ în aceste şedinţe”
Dl.Secretar: „Aveţi perfectă dreptate şi îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva, pentru că şi eu
mi-am ieşit din fire uneori şi nu trebuia. Vă promit că voi ţine cont de sugestia dumneavoastră, dar aş
vrea să luăm totuşi în serios aceste şedinţe pentru că ţin foarte mult la seriozitatea lor şi să nu le mai
ironizăm.”
Dl.Dorian Dănăilă: „În altă ordine de idei, care este stadiul lucrărilor la noul târg orăşenesc?”
Dl.Primar: „Aţi văzut că în zonă se lucrează la noul sistem de apă şi canalizare şi până când nu se
finalizează aceste lucrări nu putem face nimic acolo.”
Aici s-au încheiat intervenţiile, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25 aprilie 2013, drept pentru care s-a
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Ştefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 mai 2013, 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 Dorian
Dănăilă. De asemenea, participă de drept domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi
procesul verbal al şedinţei, lipsind domnul primar Fănel George Chiriţă, care este în concediu de odihnă..
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri,
iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţenii interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi
simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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 civil.
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 25 aprilie 2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii
din data de 28.05.2013, a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în
termenul prevăzut de lege, asupra căruia s-au înregistrat următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Practic intervenţia mea nu este o obiecţie asupra conţinutului procesului verbal, ci
doar vreau să ştiu de ce nu s-a publicat pe pagina proprie de internet, alături de procesul verbal al şedinţei,
cererea mea prin care am solicitat copia contului de execuţie?”
Dl.Secretar: „Aţi observat că în procesul verbal s-a făcut precizarea că în timpul şedinţei aţi depus o
cerere prin care aţi solicitat copia contului de execuţie, între timp ştiu că aţi şi primit ceea ce aţi solicitat,
aşa că nu cred că mai era necesară şi publicarea cererii, dar dacă doriţi se poate publica.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „La intervenţia mea, când s-a votat încetarea mandatul de consilier local al
doamnei Mihaela Pădureţ, i-am mulţumit pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de specialitate,
unde am fost colegi, şi nu pentru activitatea de ansamblu, aşa cum s-a reţinut în procesul verbal.”
După aceste intervenţii, procesul verbal al şedinţei anterioare a fost supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul
unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Bădiţă Moldoveanu a fost ales preşedinte de şedinţă, care
din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr.198/16.05.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.14898/17.07.2013, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru
care se mai propune completarea cu încă două proiecte de hotărâri, privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local în funcţie al domnului Băluţă Fănel, respectiv participarea oraşului Ianca la
realizarea proiectului „Dezvoltarea şi implementarea sistemului informatic de gestiune a registrului
agricol, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind actualizarea preţurilor de vânzare a terenurilor concesionate pentru
construirea de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/2002;
2.-Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unei autoutilitare din sursele de autofinanţare, necesară
desfăşurării activităţilor de administrare şi întreţinere a bunurilor din domeniului public al oraşului;
3.-Proiect de hotărâre privind asocierea oraşului Ianca, prin Consiliul local, cu localităţile din judeţele
Brăila, Galaţi şi Tulcea, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Brăila-GalaţiTulcea - Dunărea de Jos”;
4.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie
al domnului Băluţă Fănel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii
calităţii de membru al partidului politic;
5.-Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Ianca la realizarea proiectului „Dezvoltarea şi
implementarea sistemului informatic de gestiune a registrului agricol la nivelul judeţului Brăila”;
6.-Diverse.
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Dl.Marian Pârvan: „Înainte de a se începe dezbaterea asupra proiectelor de hotărâri, vreau să ştiu de
ce nu s-a înscris pe ordinea de zi de astăzi şi validarea mandatului de consilier local al doamnei Spânu
Mariana, pentru că există o adresă în acest sens?”
Dl.Secretar: „Când o să ajungem la dezbaterea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de
consilier local al domnului Băluţă Fănel, o să vă răspund detaliat la această întrebare, acum vă spun doar
că aţi primit şi dumneavoastră o adresa prin care se clarifică modalitatea de validare a următorului
supleant.”
În continuarea lucrărilor şedinţei s-a trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de
zi, privind actualizarea preţurilor de vânzare a terenurilor concesionate pentru construirea de locuinţe
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/2002, la care au fost următoarele intervenţii:
Dl.Secretar: „Este a treia tentativă de acest gen şi sperăm că de această dată se va aproba. Vă amintiţi
că în luna noiembrie 2011 a fost respins pentru că s-a apreciat că sunt prea mari preţurile, iar în luna
ianuarie a acestui an a fost respins pentru că s-a pus în discuţie acelaşi raport din luna noiembrie 2011 şi
că nu a fost actualizat. S-a revenit din nou pentru că notarul public refuză să mai încheie acte de vânzare a
acestor terenuri cu preţurile neactualizate. Acesta este contextul în care s-a revenit cu noul proiect.”
Dl.Florin Georgescu: „Domnul evaluator are dreptate când spune în raport că între timp s-au mărit
preţurile, dar după părerea mea nu se pot vinde aceste terenuri pentru că nu s-au pus la dispoziţia
evaluatorului extrasele de carte funciară, aşa cum se precizează la pagina 7 din raport. Aşa că nu putem
vinde ce nu ne aparţine!”
Dl.Secretar: „Prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/2002 s-a însuşit un raport de evaluare şi s-a
aprobat vânzarea terenurilor concesionate din Planurile Urbanistice de Detaliu nr.5/1992-Plopu şi
nr.19/1993-oraşul Ianca - str.Primăverii, celor care au construit locuinţe pe aceste terenuri. La Plopu
terenul făcea parte din păşune, iar la Ianca terenul era la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.
Ambele terenuri erau atunci în extravilan şi au fost trecute în intravilan prin acele documentaţii de
urbanism aprobate, iar de atunci şi până acum am vândut aproximativ 30% din terenurile concesionate, pe
care s-au ridicat locuinţe, aceasta din urmă fiind condiţia primordială pentru vânzare. Procedura a fost şi
este următoarea: pe baza cererii proprietarului de locuinţă s-a întocmit documentaţia de carte funciară şi sa intabulat locuinţa pe numele lui şi terenul pe numele consiliului local, iar pe baza extrasului de carte
funciară s-a întocmit actul de vânzare-cumpărare în formă autentică, fără nici un fel de probleme. Vă daţi
seama că dacă nu făceam dovada proprietăţii acestor terenuri nu se intabulau şi nu le puteam vinde.
Astăzi discutăm doar de actualizarea preţurilor de vânzare a acestor terenuri şi nu de regimul lor juridic,
dacă le putem vinde sau nu, pentru că asta s-a aprobat în anul 2002.”
Dl.Marian Pârvan: „Îl rog pe domnul secretar să ne spună care este situaţia juridică a acestor
terenuri?”
Dl.Secretar: „Păi tocmai v-am spus! Acestea fac parte din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local.”
Dl.Marian Pârvan: „Atunci rog serviciul de urbanism şi cadastru să ne pună la dispoziţie documentele
cadastrale din care să rezulte că suntem proprietarul acestor terenuri.”
Dl.Secretar: „Spuneţi exact, care documente cadastrale?”
Dl.Marian Pârvan: „Nu ştiu care documente cadastrale, dar să ni se arate acte din care să rezulte cine
este proprietarul acestor terenuri.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Noile preţuri puse în discuţie astăzi, sunt valabile şi pentru celelalte terenuri
concesionate?”
Dl.Secretar: „Nu! Aceste preţuri sunt valabile doar pentru cele două locaţii vizate de raport. În
celelalte cazuri vom face evaluări individuale.”
Aici s-au încheiat intervenţiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, care a fost supus la vot şi
aprobat cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Fl.Georgescu şi M.Pârvan şi 1 vot abţinere al
domnului V.Ciucaşu.
La al doilea proiect de hotărâre, privind achiziţionarea unei autoutilitare din sursele de autofinanţare,
necesară desfăşurării activităţilor de administrare şi întreţinere a bunurilor din domeniului public al
oraşului, nu au mai fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al
domnului Fl.Georgescu şi 1 vot abţinere al domnului M.Pârvan.
Nici la al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind asocierea oraşului cu localităţile din
judeţele Brăila, Galaţi şi Tulcea, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „BrăilaGalaţi-Tulcea - Dunărea de Jos”, nu au fost intervenţii, fiind de asemenea supus la vot şi aprobat cu 12
voturi pentru şi 3 voturi abţinere ale consilierilor locali Fl.Georgescu, A.Munteanu şi M.Pârvan.
Aşa cum era de aşteptat, următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al domnului Băluţă Fănel, a suscitat cele mai
ample discuţii, fiind reţinute următoarele intervenţii:
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Dl.Marian Pârvan: „Pentru început vreau doar să vă supun atenţiei cazul consilierului municipal
Chiru, care a fost validat doar la propunerea partidului şi nu a alianţei electorale.”
Dl.Secretar: „Eu nu ştiu cazul la care aţi făcut referire, care oricum nu are relevanţă, pentru că noi
discutăm acum despre încetarea unui mandat la propunerea partidului dumneavoastră şi nu despre
validarea vreunuia! Dacă totuşi aveţi în vedere validarea mandatului de consilier local al doamnei Spânu
Mariana, la care aţi făcut referire la începutul şedinţei, atunci situaţia este extrem de clar reglementată de
Legea nr.67/2004, în sensul că solicitarea trebuie să vină de la alianţa electorală pe a cărei listă a fost
aleasă şi nu de la partidul din care face parte, fapt care v-a fost comunicat şi de către Instituţia Prefectului
prin adresa nr.6432/23.05.2013, care de altfel se află ataşată la acest proiect de hotărâre. ”
Dl.Marian Pârvan: „Daţi-mi voie să vă citesc art.12 alin.(1) din Legea nr.393/2004 privind Statul
aleşilor locali, unde se arată că în prima şedinţa ordinară consiliul adoptă o hotărâre prin care ia act de
încetarea mandatului de consilier local, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului, iar noi am
făcut aceste demersuri din luna octombrie, anul trecut. De ce nu s-a promovat de atunci acest proiect de
hotărâre?”
Dl.Secretar: „Aţi văzut că acel articol face trimitere la art.9 alin.(1) lit.h1) din aceeaşi lege, care zice
de pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales. Pentru faptul că în cazul
de faţă textul art.9 alin.(1) lit.h1) lasă loc de interpretări diferite, deoarece consilierul a fost ales pe o listă
a unei alianţe electorale şi nu pe o listă a unui partid, am cerut un punct de vedere Instituţiei Prefectului,
acolo unde hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate, tocmai pentru a evita un
litigiu cu această autoritate publică. Aţi văzut, din actele care însoţesc proiectul de hotărâre, că punctul de
vedere a fost acela că solicitarea de încetare a mandatului trebuie să vină de la alianţă, la fel ca şi la
validare, motiv pentru care nu am mai promovat atunci proiectul de hotărâre. Acum, existând un alt
punct de vedere, ceea ce pentru noi reprezintă echivalentul unei garanţii că nu se va mai cere revocarea
sau contestarea hotărârii în instanţa de contencios administrativ, s-a promovat acest proiect de hotărâre.”
Dl.Marian Pârvan: „Bine, o să vedeţi că lucrurile nu vor rămâne aşa! Acum de ce trebuie să mai
votăm pentru încetarea mandatului de consilier local al domnului Băluţă?”
Dl.Secretar: „Cum de ce trebuie să votaţi?! Păi mai devreme aţi citit acel articol de lege cum că
trebuie să se adopte o hotărâre în prima şedinţă ordinară, ori eu ştiu că orice hotărâre se adoptă prin vot!”
Dl.Radian Stănculescu: „Domnule consilier, noi suntem aici cei care trebuie să luăm o decizie, nu
dumneavoastră de unul singur aşa cum văd că doriţi! Păi noi de ce mai suntem aici dacă spuneţi că
hotărârea trebuie luată aşa pur şi simplu, fără să votăm?. De altfel, nu este pentru prima dată când veniţi
aici să ne daţi lecţii, cu fel de fel de idei trăsnite de care n-a auzit nimeni, iar pe deasupra ne mai şi jigniţi!
Noi nu suntem obligaţi să votăm cum vrea fiecare, ci cum spune legea.”
Dl.Forea Lupu: „Dacă-i aşa cum spune domnul consilier, că hotărârea este de la sine, atunci nici n-ar
mai fi trebuit înscrisă pe ordinea de zi!”
Dl.Eugeniu Baltă: „În primul rând trebuie să-i spun domnului consilier că nici nu ar fi fost astăzi în
această sală dacă domnul Băluţă nu era candidatul lor, pe care acum vor să-l dea afară! Oricum aţi mai
rămas doar 3 consilieri de la PDL şi cred că în curând va veni ziua mult aşteptată de mine, aceea când nu
veţi mai fi nici un reprezentant în consiliul local de la acest partid! Pe de altă parte, eu unul nu vă înţeleg,
pentru că noi vrem să vă ajutăm şi să votăm această hotărâre, iar dumneavoastră ne spuneţi că nu trebuie
şi ne cereţi să nu mai votăm! Nouă ne convine ce spuneţi, pentru că dacă încetăm acest mandat, altul nu
mai puteţi propune pentru validare şi rămâneţi mai puţini!”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Pentru că au fost atâtea discuţii, vă propun să votăm secret acest proiect de
hotărâre. Este legală această propunere domnule secretar.”
Dl.Secretar: „Da, propunerea este legală, mai ales că este vorba de o hotărâre cu caracter individual.”
Dl.Marian Pârvan: „Dar la doamna Pădureţ de ce nu s-a votat secret? Spuneţi-ne articolul de lege
unde se arată că putem vota secret.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „La doamna Pădureţ a fost demisie, deci nu-i aceeaşi situaţie.”
Dl.Secretar: „Nu, n-are importanţă, se putea vota secret şi la doamna Pădureţ, numai că atunci nu a
propus nimeni votul secret. Pentru domnul Pârvan, notaţi prevederea legală pentru posibilitatea exercitării
votului secret: art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată.”
Dl.Marian Pârvan: „Dar de ce să votăm secret, ce avem de ascuns? Dacă aprobaţi votul secret, eu voi
refuza să votez!”
Dl.Florin Georgescu: „Eu nu ştiu de ce trebuie să ne intereseze pe noi soarta unui partid. Asta e numai
treaba partidului, iar dacă l-au dat afară din partid el nu mai trebuie să fie consilier local şi gata. De ce să
nu votăm deschis?”
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După aceste intervenţii, preşedintele de şedinţă a supus la vot propunerea domnului V.Ciucaşu, care a
fost aprobată cu 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă al domnului Fl.Georgescu, cu precizarea că domnii
M.Pârvan şi F.Băluţă nu au participat la vot.
Pentru exercitarea votului secret s-au pregătit spaţiul de votare, urna şi buletinele de vot, pe care s-au
înscris cuvintele DA şi NU, cu următoarele semnificaţii: cine este pentru adoptarea hotărârii v-a tăia
cuvântul NU şi va rămâne liber cuvântul DA, iar cine nu este pentru adoptarea hotărârii va tăia cuvântul
DA şi va rămâne liber cuvântul NU.
După ce preşedintele s-a asigurat că s-au înţeles sensul şi modalitatea de votare, la propunerea
domnilor V.Ciucaşu, G.Priceputu şi M.Mircescu şi cu votul majoritar al celor prezenţi, s-a ales o comisie
de numărare a voturilor, formată din 3 membri, în următoarea componenţă: Fl.Lupu, A.Munteanu şi
L.Dragomir.
Dl.Marian Pârvan: „Domnule secretar, votaţi dumneavoastră pentru mine că şi aşa aţi aprobat numai
hotărâri ilegale la ultimele două şedinţe!”
După exercitarea votului secret, la care nu au participat domnii M.Pârvan şi F.Băluţă, potrivit
procesului verbal încheiat de comisie, cvorumul a fost următorul: 12 voturi împotriva adoptării hotărârii,
unde cuvântul DA a fost tăiat, şi 1 vot nul, unde nu a fost tăiat niciun cuvânt, ceea ce înseamnă că
hotărârea nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la participarea oraşului Ianca la
realizarea proiectului „Dezvoltarea şi implementarea sistemului informatic de gestiune a registrului
agricol la nivelul judeţului Brăila, nu au mai fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat cu 13 voturi
pentru, 1 vot împotrivă al domnului Fl.Georgescu şi 1 vot abţinere al domnului M.Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost înregistrate următoarele
intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Am primit o petiţie a doamnei profesoare Stăncună Voica, de la Liceul tehnologic
„Constantin Angelescu, adresată consiliului local şi pe care o înmânez domnului preşedinte, prin care se
arată că a intrat în restrângere de activitate deoarece directorul refuză să-i mai repartizeze 1 oră pentru
completarea catedrei, în detrimentul altei doamne profesoare care a primit 4 ore!”
Dl.Secretar: „Poate aţi vrut să spuneţi în favoarea altei doamnei şi nu în detrimentul dumneaei. Totuşi,
care este solicitarea din acea petiţie?”
Dl.Marian Pârvan: „Mă rog, în favoarea altei doamne, nu contează! Solicitarea mea este aceea de a
chema directorul în următoarea şedinţă a consiliului local să ne spună de ce refuză să-i repartizeze 1 oră
doamnei Stăncună, pentru a nu intra în restrângere de activitate, având posibilitatea din celelalte 4 ore?”
Dl.Liviu Dragomir: „Ce treabă avem noi cu repartizarea orelor. Este de competenţa noastră?”
Dl.Secretar: „Nu este de competenţa dumneavoastră repartizarea orelor, însă puteţi analiza o situaţie
creată în învăţământul local, ca de altfel şi în alte domenii, fără să fie obligatorie adoptarea vreunei
hotărâri.”
Dl.Liviu Dragomir: „Să se dea citire la întreaga petiţie ca să înţelegem despre ce este vorba, cine este
persoana vizată.”
După ce s-a citit petiţia, s-a înţeles că persoana care a primit cele 4 ore este doamna Chiriţă, soţia
domnului primar.
Dl.Eugeniu Baltă: „Văd că domnul consilier se pricepe acum şi la învăţământ! A citit acea petiţie şi
crede că aşa este, dar se află într-o confuzie totală!. Eu nu ştiu de ce se bagă-n toate dacă nu se pricepe!”
Haideţi să lămurim lucrurile, deoarece cunosc bine situaţia de acolo, am fost şi director de şcoală, sunt şi
membru în consiliul de administraţie din partea consiliului local la acel liceu. Lucrurile stau în felul
următor: o catedră se susţine dacă sunt cel puţin 9 ore la o disciplină, după care se mai completează cu
alte ore până la 16-18 ore. Doamna Stăncună are calificarea în tehnologia informaţiei şi a rămas cu 8 ore
deoarece sunt numai 8 clase le acest liceu, iar în aceste situaţii se intră în restrângere de activitate. Asta-i
legea şi nu ai ce face! Cele 4 ore despre care se vorbeşte sunt de educaţie tehnologică şi nu au legătură cu
catedra doamnei Stăncună. Acesta-i adevărul, dar ne place aşa să ne auzim vorbind sau să arătăm că ne
pricepem la toate! Ce să ne spună directorul dacă vine aici? Că respectă legea? Păi ce credeţi, dacă era
aşa, nu intervenea Inspectoratul Şcolar?”
Dl.Marian Pârvan: „Lucrurile nu vor rămâne aşa, pentru că este clar că acolo s-a favorizat o persoană!
Oricum a venit şi presa, care va semnala aceste abuzuri.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Domnilor, omul acesta este formidabil! După ce a primit o explicaţie argumentată
de la domnul profesor Baltă, el tot continuă să jignească pe toată lumea. Toate acestea au fost discutate în
consiliul profesoral, apoi în consiliul de administraţie şi la inspectoratul şcolar, deci nu cred că acolo s-au
făcut abuzuri sau ilegalităţi. De aceea eu vă rog ca pe viitor să aplicăm, în cazul acestui domn, sancţiunile
prevăzute de Regulamentul de funcţionare a consiliului local, pentru că nu se mai poate continua aşa. Noi
nu ne-am mai confruntat cu aşa ceva până acum. A transformat pur şi simplu aceste şedinţe într-un circ!”
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Dl.Marian Pârvan: „Îi solicit domnului Ciucaşu să nu mai facă aceste evaluări, pentru că nu este în
măsură din moment ce a luat nota 2, cu 1 punct din oficiu, la examenul de titularizare în învăţământ.”
Dl.Secretar: „Da, vedeţi, tot se continuă, motiv pentru care şi eu solicit să se aplice chemarea la ordine
sau alte sancţiuni din Regulament. Mai mult, pentru afirmaţia de mai înainte, cum că eu (!) am aprobat
numai hotărâri ilegale la ultimele şedinţe, o să refuz pe viitor să mai comunic cu dumnealui. Vă daţi
seama, după un an de mandat crede că secretarul aprobă hotărârile consiliului local! Din anul 1997, de
când îndeplinesc această funcţie, au fost adoptate mii de hotărâri şi niciuna nu a fost ilegală, iar pentru
asta cred că am şi eu un merit, de aceea spun că nu mai pot accepta afronturile acestui domn.”
Dl.Marian Pârvan: „Sunteţi obligat de lege domnule secretar să-mi răspundeţi la întrebări.”
Dl.Florea Lupu: „Asta nu e şi calomnie, domnule secretar? Şi eu sunt consternat de atitudinea acestui
domn, care se pare că nu are cei 7 ani de acasă, nu cunoaşte bunele maniere, şi de aceea îi este foarte greu
să ne respecte, măcar ca vârstă dacă nu ca şi colegi! Este ceva incredibil, cu care nu ne-am mai
confruntat, şi de aceea îi cer în mod imperativ să înceteze cu aceste jigniri, cu aceste ieşiri care au
transformat în circ şedinţele consiliului local.”
Aici s-au încheiat discuţiile pe marginea acelei petiţii, după care s-a supus la vot propunerea domnului
M.Pârvan, aceea de a fi chemat directorul liceului la următoarea şedinţă, însă nu a fost aprobată,
cvorumul înregistrat fiind de 2 voturi pentru ale domnilor Fl.Georgescu şi M.Pârvan, 3 voturi abţinere ale
consilierilor V.Negoiţă, A.Munteanu şi R.Stănculescu şi 10 voturi împotrivă.
Dl.Valeriu Negoiţă: „Rog executivul să solicite intervenţia mai energică a organelor locale de poliţie,
jandarmerie, poliţie locală, etc., să intensifice patrularea sau pânda la localul vechi al şcolii din satul
Plopu, de unde se fură zilnic fel de fel de materiale, se dărâmă zidurile în căutare fier vechi, e gata să cadă
de tot clădirea! Am mai apelat şi noi direct la poliţie, de la şcoală, dar degeaba! Poate pe domnul primar îl
mai ascultă.”
Dl.Viceprimar: „Acolo este sectorul poliţiei statale, dar o să cerem şi poliţiei locale şi jandarmeriei să
intensifice acţiunile de patrulare şi control în acea zonă.”
Aici s-au încheiat intervenţiile la acest ultim punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30 mai
2013, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Bădiţă MOLDOVEANU

Alexandru STERIAN
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JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27 iunie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Viorel
Ciucaşu şi Mircea Mircescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă şi
domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri,
iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţenii interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi
simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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 civil.
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 30 mai 2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din
data de 25.06.2013, a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în
termenul prevăzut de lege, asupra căruia s-au înregistrat următoarele obiecţii:
Dl.Marian Pârvan: „La intervenţia domnului Viorel Ciucaşu din finalul paginii nr.4 s-a omis să se
scrie, cu referire la adresa mea, când a spus că nu am cei 7 ani de acasă! Bine, dânsul nu este acum
prezent să confirme, dar ţin bine minte că aşa s-a exprimat, iar în procesul verbal nu s-a menţionat. ”
Dl.Secretar: „Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, aveţi dreptul să
vă referiţi doar la intervenţiile dumneavoastră, dacă ele au fost înscrise corect, nu şi la intervenţiile altora.
Adică, atâta timp cât persoanele vizate nu au obiecţii cu privire la modul în care intervenţiile dumnealor
au fost reţinute în procesul verbal, altcineva nu poate să obiecteze!”
Dl.Marian Pârvan: „Da, dar dumneavoastră aveţi obligaţia să scrieţi întocmai ce spune fiecare
consilier local la aceste şedinţe.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Tot la pagina 4, la intervenţia mea, s-a folosit greşit un cuvânt: am spus că o
catedră se menţine dacă sunt cel puţin 9 ore, iar în procesul verbal s-a scris că o catedră se susţine. Şi tot
acolo s-a scris că o catedră este completă dacă are 16-18 ore, dar nu mai este aşa, ci fix 18 ore.”
După aceste intervenţii, procesul verbal al şedinţei anterioare a fost supus la vot şi aprobat în
unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul
unanim al celor prezenţi, doamna consilier local Ani Munteanu a fost ales preşedinte de şedinţă, care din
acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr.245/17.06.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.15796/17.06.2013, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care
nu mai sunt propuneri pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor drumuri de exploatare
agricolă în favoarea Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, în vederea realizării
obiectivului „Conductă aducţiune de la sondele A1, A2 şi A3 Tîrlele Filiu la Grup 1 Bordei Verde”;
2.-Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului;
3.-Diverse.
În continuarea lucrărilor şedinţei s-a trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de
zi, privind instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor drumuri de exploatare agricolă în favoarea
Societăţii Comerciale Amromco Energy S.R.L. Ploieşti, în vederea realizării obiectivului „Conductă
aducţiune de la sondele A1, A2 şi A3 Tîrlele Filiu la Grup 1 Bordei Verde”, la care nu au fost intervenţii,
fiind supus la vot şi aprobat cu 12 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Fl.Georgescu şi
M.Pârvan.
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Nici la al doilea proiect de hotărâre, privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului, nu au fost intervenţii, fiind de asemenea supus la vot şi aprobat cu acelaşi cvorum de 12
voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Fl.Georgescu şi M.Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost înregistrate următoarele
intervenţii:
Dl.Secretar: „Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ne-a înştiinţat prin adresa
nr.4214/25.06.2013 că a lansat proiectul Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale
(RENNS), al cărui obiectiv asigurarea accesului oricărei instituţii publice la un sistem unic de
nomenclatură stradală. V-am prezentat această adresă pentru că ştiu că este o iniţiativă în curs de derulare
privind actualizarea nomenclaturii stradale din oraşul Ianca şi crearea uneia în satele componente, unde
nu avem încă o reţea stradală, iar asta ne-a cam dat bătăi de cap la ultimul recensământ. Suntem singurii
din judeţ în această situaţie şi de aceea ar fi foarte bine dacă am grăbi finalizarea acestei acţiuni, asta şi în
perspectiva introducerii cărţii electronice de identitate.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Da, suntem destul de avansaţi cu această acţiune, am discutat în principiu la sate
denumirile de străzi, însă avem unele probleme cu obţinerea actelor pentru atribuirea denumirilor în cazul
unor personalităţi locale: eroi din cele două războaie mondiale, generali de armată, etc.”
Dl.Dorian Dănăilă: „E minunată ideea pusă în discuţie de către domnul secretar şi sper ca de această
dată grupurile de consilieri locali să ajungă la un consens rapid, pentru că este o treabă destul de
importantă pentru localitate şi aici nu-şi mai au loc orgoliile sau alte interese.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, vă daţi seama că acolo unde nu va fi un consens, vom face un sondaj
de opinie pe acea stradă, iar opinia majoritară va decide.”
Dl.Florin Georgescu: „Am observat acum, cu ocazia modificării statului de funcţii, că în structura
serviciul de urbanism sunt cuprinşi doi poliţişti locali. Ei au atribuţii diferite faţă de ceilalţi poliţişti
locali?”
Dl.Secretar: „Oarecum diferite, în sensul că au în plus şi atribuţii pe linia disciplinei în construcţii.”
Dl.Florin Georgescu: „Atunci o să vă rog să-mi puneţi la dispoziţie copii ale fişelor de post, câte una
din cele două compartimente, precum şi copia raportului de activitate al poliţiei locale pe anul 2012 şi pe
primul semestru din acest an, în termenul prevăzut de lege.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Ieri dimineaţă am fost martorii unor fenomene meteorologice extreme, care au
produs pagube însemnate la culturile agricole şi la gospodăriile populaţiei. Din acest motiv vă propun să
constituim o comisie din cadrul primăriei care să identifice persoanele ale căror culturi agricole au fost
distruse pentru a fi scutite de plata impozitului din acest an, mai ales că alaltăieri a fost ultima zi de
depunere a declaraţiilor la administraţia fiscală pentru acest impozit.”
Dl.Secretar: „Într-adevăr, normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prevăd scutirea de plata
impozitului pe venit în cazul culturilor calamitate, însă nu trebuie să constituim nicio comisie în acest
sens, pentru că în astfel de cazuri comisiile se constituie prin ordin al prefectului. Aşadar, scutirea de
impozitul pe venit nu intră în sarcina noastră, ci a administraţiei fiscale. În astfel de situaţii, fiecare
persoană păgubită care are asigurare trebuie să facă în 48 de ore o înştiinţare scrisă la primărie şi la
societatea de asigurări în scopul acordării de despăgubiri, după care se va prezenta şi la administraţia
fiscală de la domiciliu pentru îndeplinirea procedurilor de scutire a impozitului pe venit.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Eu am pus în discuţie această problemă nu în ideea de a-i scuti noi de impozit, ci
de a ne implica prin a înştiinţa oamenii ce au de făcut în asemenea situaţii. Adică să vadă că ne pasă de
greutăţile lor şi că venim cu ceva în sprijinul lor.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, aici lucrurile sunt extrem de clare. Aşa cum v-a spus şi domnul
secretar, trebuie respectată întocmai procedura prevăzută de lege, cu înştiinţarea societăţii de asigurare şi
a primăriei în termen de 48 de ore, iar pentru scutirea de impozitul pe venit fiecare persoană păgubită
trebuie să se prezinte personal la administraţia fiscală.”
Aici s-au încheiat intervenţiile la acest ultim punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27
iunie 2013, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Ani MUNTEANU

Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 29 iulie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie, lipsind motivat
domnii Florin Georgescu şi Radian Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul
secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind
motivat domnul primar Fănel George Chiriţă.
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a
proiectelor de hotărâri, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţenii interesaţi de unele hotărâri
aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei
consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au
fost afişate 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 civil.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al
şedinţei consiliului local din data de 27 iunie 2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor
locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de 26.07.2013, a fost publicat
pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de
lege, asupra căruia nu au fost obiecţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din
Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi,
domnul consilier local Valeriu Negoiţă a fost ales preşedinte de şedinţă, care din acest
moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în
baza Dispoziţiei primarului nr.548/16.07.2013, transmisă consilierilor locali sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.16757/17.07.2013, publicată pe pagina
proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri
pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată
în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor
terenuri din domeniul privat al oraşului în vederea realizării unor obiective economice în
oraşul Ianca şi în satul Gara Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de refacere a
sistemului rutier carosabil şi/sau pietonal deteriorat în urma intervenţiilor la reţelele de
apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, televiziune prin cablu, etc.;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi
şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi instituţiilor
publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul local, ca urmare aplicării prevederilor
O.U.G.nr.77/2013;
4.-Diverse.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate
favorabil de comisiile de specialitate ale consiliului local, în şedinţele din data de 26 iulie
2013, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind
organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al
oraşului în vederea realizării unor obiective economice în oraşul Ianca şi în satul Gara
Ianca, la care nu au fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de
refacere a sistemului rutier carosabil şi/sau pietonal deteriorat în urma intervenţiilor la
reţelele de apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, televiziune prin cablu, etc.,
plecând de la observaţia domnului Florin Georgescu reţinută în raportul comisiei de
specialitate, au fost înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Mircea Mircescu: „Practic domnul Georgescu nu înţelesese că preţul final al
lucrărilor este stabilit pe metru pătrat, dar a fost invitat la comisie domnul Deacu Daniel,
care a întocmit raportul de specialitate, şi a dat explicaţiile lămuritoare, numai că se
scriseseră deja în raport observaţia respectivă.”
Dl.Marian Pârvan: „Văd că domnul Deacu nu este prezent, dar întreb totuşi dacă la
stabilirea acestor tarife s-au avut în vedere normativele în vigoare din domeniul
construcţiilor?”
Dl.Mircea Mircescu: „Sunt ferm convins că domnul inginer s-a inspirat din aceste
normative.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Aveţi cumva alte preţuri pe care vreţi să le propuneţi?”
Dl.Marian Pârvan: „Nu, dar eu am studiat legislaţia şi normativele tehnice din
domeniu şi este diferit de ce se propune astăzi. Nu este normal să fie acelaşi preţ şi la
carosabil şi la alee, unde sunt structuri diferite şi se folosesc cantităţi de material diferite!
De exemplu, cum să foloseşti la str.Sărăţeni doar 3 cm de asfalt, mai ales acum când au
fost surpări în urma ploilor şi a lucrărilor la canalizare?! Păi ce rezistă la ce trafic este pe
această stradă? Există caiet de sarcini elaborat în funcţie de categoria tehnică a străzilor?”
Dl.Mircea Mircescu: „Bineînţeles că sunt astfel de caiete de sarcini. Aşa au fost şi
atunci când au fost asfaltate anumite străzi şi alei din acel împrumut făcut cu câţiva ani în
urmă, iar exemplul dat cu strada Sărăţeni nu este elocvent pentru că este drum judeţean.”
Acestea au fost intervenţiile la acest proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot
şi aprobat cu 13 voturi pentru şi 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan.
În fine, la al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea, cel referitor la aprobarea
organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului şi instituţiilor publice/serviciilor publice înfiinţate de consiliul
local, ca urmare aplicării prevederilor O.U.G.nr.77/2013, nu au mai fost intervenţii, fiind
supus la vot şi aprobat la fel cu 13 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului Marian
Pârvan.
S-a ajuns în acest fel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde nici aici nu
au fost intervenţii, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 iulie 2013, drept pentru care sa întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Valeriu NEGOIŢĂ

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 august 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie. 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 doamna Spânu Mariana şi domnul Badea Cristian, consilieri locali supleanţi, precum şi şefii
serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni
interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei
consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 29 iulie 2013 a fost pus
la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de 27.08.2013, a fost publicat pe
pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra căruia nu au fost
obiecţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, potrivit cărora preşedintele de
şedinţă se alege pentru o lună, în ordinea alfabetică, astăzi urma să fie ales domnul Marian Pârvan, dar care a
precizat că nu doreşte să conducă lucrările şedinţei de astăzi, fără să motiveze în vreun fel.
Dl.Dorian Dănăilă: „Nu mi se pare corect să refuze! Noi am hotărât anul trecut ceva şi trebuie să ne respectăm
propriile hotărâri. Eu nu cred că e pe vrute aici! Creăm un precedent periculos şi nu e bine.”
Dl.Marian Pârvan: „A fost creat deja precedentul cu domnul Baltă.”
Dl.Liviu Dragomir: „Da, dar nici nu putem să-l obligăm! Poate că nu-i apt medical să conducă această şedinţă.”
Dl.Secretar: „Aşa este. În Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local nu avem reglementată o
asemenea situaţie, aceea de a obliga pe cineva să fie preşedinte de şedinţă şi nici de a aplica o sancţiune celui care
nu doreşte!”
Până la urmă, exceptând votul abţinere al domnului Dorian Dănăilă, cu votul pentru al celorlalţi consilieri prezenţi,
domnul consilier local George Priceputu a fost ales preşedinte de şedinţă, care din acest moment a preluat
conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.819/14.08.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.17488/14.08.2013,
publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru
completare sau modificare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Spânu Mariana, în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al doamnei
Munteanu Ani, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru al
partidului politic;
3.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Badea Cristian, în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;
5.-Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor spaţii din clădirea fostului
sediu administrativ al primăriei şi consiliului local din str.Gării nr.7, Palatului Copiilor Brăila, pentru dezvoltarea
activităţii de creaţie a filialei din oraşul Ianca;
6.-Diverse.
S-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local
în funcţie al doamnei Spânu Mariana, dar la care nu au fost intervenţii. Supus apoi la vot deschis, acesta nu a întrunit
numărul de voturi necesar aprobării, cvorumul înregistrat fiind următorul: 4 voturi pentru (ale consilierilor locali Dorian
Dănăilă, Florin Georgescu, Ani Munteanu şi Marian Pârvan) şi 12 voturi abţinere ale celorlalţi consilieri locali
prezenţi.
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Dl.Marian Pârvan: „Văd că la Ianca se adoptă nişte legi…. Cred că este unicat în ţară!”
Dl.Florin Georgescu: „Noi la comisia de validare am constatat că sunt îndeplinite toate condiţiile legale şi am
propus validarea acestui mandat. Acum mă întreb: dacă nu aţi votat-o pe doamna Spânu Mariana, care este
următorul supleant pe listă de la partidul nostru, atunci pe cine va nominaliza consiliul local?”
Dl.Eugeniu Baltă: „Este părerea dumneavoastră că au fost îndeplinite toate condiţiile legale! Dacă aţi fost 5
partide într-o alianţă, legea spune că trebuie semnături de la toate cele 5 partide. Este aceeaşi situaţie ca la
constituirea consiliului local de anul trecut când s-au validat mandatele cu semnătura tuturor partidelor din alianţă.
Din acest motiv ne-am abţinut astăzi, mă rog, în ceea ce mă priveşte.”
Dl.Marian Pârvan: „Eu îl rog pe domnul secretar să ne spună punctul dumnealui de vedere, dacă doreşte.”
Dl.Secretar: „Practic acum nu există o hotărâre la care să-mi spun punctul de vedere şi nici nu pot să comentez
situaţia creată. Aşa după cum ştiţi, potrivit legii administraţiei publice locale, atunci când apreciez că o hotărâre
adoptată este ilegală am dreptul de a nu o contrasemna, dar şi obligaţia de a sesiza Instituţia Prefectului, în termen
de 3 zile. Într-adevăr existau premisele pentru adoptarea acestei hotărâri şi în acest sens am pregătit toate
documentele. Deci, dacă se adopta hotărârea o contrasemnam, dar acum nu am la ce să mă refer! ”
Dl.Dorian Dănăilă: „Eu ca preşedinte al comisiei de validare a mandatelor de consilier local vă spun că am studiat
toate documentele şi am constatat că se poate valida mandatul. Doamna Spânu este membru al PDL, dânsa este
următoarea pe listă şi nu văd paranteza cu alianţa electorală!”
Dl.Primar: „Acum eu cer permisiunea să intervin ca om politic: da domnule consilier, este următoarea pe listă, dar
electoratul din Ianca a votat A.V.B. şi nu P.D.L. Amintiţi-vă că atunci când aţi validat mandatul domnului Mitrea am
adus adresă de la U.S.L. semnată de cei 3 preşedinţi şi nu doar de la P.S.D., aşa cum doresc dumnealor acum!”
Dl.Dorian Dănăilă: „Da, am înţeles acum! Înseamnă că şi la următoarea hotărâre cu doamna Munteanu Ani
trebuie la fel.”
Dl.Marian Pârvan: „Cum domnule să fie aşa, dacă este directivă de la Prefectură că trebuie aprobată această
hotărâre doar cu adresă de la P.D.L?! Alianţa electorală este desfiinţată juridic.”
După aceste intervenţii s-a trecut la al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind constatarea încetării
de drept a mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Munteanu Ani, ca urmare a pierderii calităţii de membru
al partidului politic. Aici nu au fost intervenţii, iar la propunerea preşedintelui de şedinţă s-a aprobat, cu 13 voturi
pentru şi 2 abţineri (dna Munteanu Ani neparticipând la vot), exercitarea votului secret.
Dl.Dorian Dănăilă: „Doamnă, aţi fost exclusă din partid? Aţi fost invitată la şedinţa când s-a discutat cazul
dumneavoastră, ştiţi ceva în acest sens?.”
Dna Ani Munteanu: „Nu, ce-am aflat şi eu din materialele proiectului de hotărâre!”
La propunerea domnului Eugeniu Baltă şi cu votul majoritar al celor prezenţi s-a ales o comisie de numărare a
voturilor, în următoarea componenţă: Viorel Ciucaşu, Florea Lupu şi Radian Stănculescu.
Pentru exercitarea votului secret s-au pregătit spaţiul de votare, urna şi buletinele de vot, pe care s-au înscris
cuvintele DA şi NU, cu următoarele semnificaţii: cine este pentru adoptarea hotărârii v-a tăia cuvântul NU şi va
rămâne liber cuvântul DA, iar cine nu este pentru adoptarea hotărârii va tăia cuvântul DA şi va rămâne liber cuvântul
NU.
După exercitarea votului secret, la care nu au participat consilierii locali Dorian Dănăilă, Florin Georgescu, Marian
Pârvan şi Ani Munteanu, potrivit procesului verbal încheiat de comisie, cvorumul a fost următorul: 2 voturi pentru
adoptarea hotărârii, unde cuvântul NU a fost tăiat, şi 10 voturi împotriva adoptării hotărârii, unde cuvântul DA a fost
tăiat, ceea ce înseamnă că hotărârea nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Acum, nefiind adoptată această hotărâre prin care se vacanta postul de consilier local al doamnei Munteanu Ani,
următorul proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Badea Cristian nu
a mai fost supus dezbaterii, astfel că s-a trecut la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la
rectificarea bugetului local pe anul în curs, la care au fost obiecţii ale unor consilieri din comisia de specialitate,
reţinute în raport, de aici plecând şi discuţiile:
Dl.Marian Pârvan: „Eu am spus că nu a fost transparenţă nici în luna martie când s-a aprobat bugetul local şi nici
acum când se propune rectificarea lui, iar în raport s-a scris greşit că nu a fost transparenţă în privinţa proiectului de
hotărâre. La comisie am mai spus şi altceva şi nu s-a scris în raport: am solicitat, şi reiau această solicitare, să mi se
pună la dispoziţie cheltuielile bugetare, pe fiecare capitol, de la începutul anului şi până în prezent.”
Dl.Mircea Mircescu: „Domnilor, eu ca preşedinte al comisiei de buget, vă spun că raportul cu aceste obiecţii a
fost semnat de toţi membri, inclusiv de domnul Pârvan, după ce a fost citit, iar acum vine şi spune că s-a scris greşit
intervenţia dumnealui, că nu a zis aşa ceva!. Raportul n-a fost scris nici pe genunchi, nici sub masă, ci în prezenţa
tuturor. Nu încercaţi să veniţi aici cu aşa ceva, pentru că este un gest foarte urât. Păi ce nu mai suntem oameni?!”
Dl.Marian Pârvan: „Cum se poate aproba această hotărâre la care n-am putut să dezbatem problemele legate de
buget, din cauza materialelor incomplete?! Aici vin cu exemplu clar: ni s-a spus de contabilul şef că se iau 45 mii lei
din capitolul 700250, iar acest capitol nu este prevăzut în bugetul aprobat în luna martie a acestui an şi nici suma la
care face referire nu o regăsim pe site-ul primăriei! De aceea consider că este incomplet şi bugetul. ”
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Dl.Mircea Mircescu: „La comisie am stabilit că a doua zi să vină la contabilitate şi va primi detaliat toate
informaţiile cerute. Doamna contabil şef, a venit să-i daţi ce a dorit? ”
Dna Georgiana Turcu: „Nu, dar i le-am lăsat la secretariat.”
Dl.Marian Pârvan: „Am luat acele hârtii de la secretariat, dar nu era ce-am cerut! Revin la suma de 45 mii lei şi
întreb de ce se redirecţionează această sumă, dacă noi am aprobat-o în buget pentru implementarea acelui proiect
cu camerele de luat vederi pentru siguranţa cetăţeanului. Eu ştiu că hotărârile consiliului local sunt executorii. Nu le
mai respectăm acum?”
Dl.Primar: „Văd că aţi studiat foarte bine bugetul pe anul 2013, încât nici nu l-aţi votat! În primul rând trebuie să
vă spun că termenul limită pentru implementarea acelui proiect este iulie 2015, iar faptul că propunem
redirecţionarea acelei sume nu înseamnă că nu mai implementăm acest proiect. Trebuia să facem acele investiţii la
învăţământ şi de aceea luăm aceşti bani care nu se mai pot cheltui în acest an la acel proiect. Pe de altă parte, v-aş
ruga să nu mai faceţi fel de fel de afirmaţii calomnioase, după care să nu mai recunoaşteţi, aşa cum aţi făcut şi cu
obiecţiile de la comisie. Bugetul local este o estimare la început, iar acum câtre sfârşitul anului se ştie mai bine cum e
cu execuţia bugetară, ce economii se fac din licitaţii, cât mai putem încasa, etc. ”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot
abţinere al domnului Marian Pârvan şi 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu.
În fine, la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea, cel referitor la atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen
limitat, a unor spaţii din clădirea fostului sediu administrativ al primăriei şi consiliului local din str.Gării nr.7, Palatului
Copiilor Brăila, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Vreau să ştiu de ce se mută Grădiniţa din această clădire, dacă există spaţii disponibile în
imobilul de pe strada Gării şi dacă se comasează grupele de copii?”
Dl.Marian Pârvan: „Aţi primit suficiente explicaţii la comisie de la doamna Munteanu, care este în temă. De ce
trebuie să mai întrebaţi şi aici?”
Dl.Primar: „Domnilor, este extrem de simplu: aici pe str.Sărăţeni au rămas foarte puţini copii, o singură grupă, iar
dincolo pe str.Gării există suficient spaţiu şi nu avea rost să încălzim toată clădirea. Asta-i tot, nu se face nicio
comasare, nu se desfiinţează nimic. ”
În final s-a aprobat şi această hotărâre, cu 14 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi
Marian Pârvan.
S-a ajuns în acest fel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Am observat că s-a asfaltat aleea centrală din parc: cât a costat şi din ce capitol au fost
cheltuiţi banii?”
Dl.Primar: „Lucrarea o facem în regie proprie, dar nu am terminat lucrările. O să vă informez la timpul respectiv
cât ne-a costat, însă ce vă pot spune acum este că o tonă de asfalt constă 300 lei, iar banii sunt din capitolul
84020303-drumuri.”
Dl.Marian Pârvan: „Pentru că pe str.Morii sunt nemulţumiri în privinţa acestor lucrări la sistemul de apă şi
canalizare, îl rog pe domnul primar, ca reprezentant al nostru în Adunarea Generală a A.D.I. Dunărea Brăila, să
încerce să ne pună la dispoziţie proiectul acestui obiectiv.”
Dl.Primar: „Nu domnule consilier, puteţi să vă adresaţi personal la CUP Dunărea Brăila şi nu la A.D.I. Dunărea
Brăila, sau să consultaţi Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi o să vedeţi acolo proiectul, cine la executat, cât
costă, cine-i constructorul, etc., totu-i transparent.”
Aici s-au încheiat discuţiile, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 august 2013, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal
în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

George PRICEPUTU

Alexandru STERIAN

3

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26 septembrie 2013, 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 Stanculescu Radian. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George
Chiriţă, lipsind motivat domnul secretar Alexandru Sterian, înlocuit de drept de către doamna
Dorina Predescu, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului, care
redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor
de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de
zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost
afişate 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.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei
consiliului local din data de 29 august 2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp
util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de 24.09.2013, a fost publicat pe pagina proprie de
internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra căruia nu au fost
obiecţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea
nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al oraşului Ianca, cu votul unanim al consilierilor locali prezenţi, domnul Ştefan Racu a fost
ales preşedinte de şedinţă, care din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza
Dispoziţiei primarului nr.870/16.09.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire
prin Convocatorul nr.18483/16.09.2013, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la
sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru completare sau modificare, astfel că
ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren
atribuit în baza Legii nr.15/2003 domnului Ciocan Viorel.
2.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.
15/2003 domnului Petre Florin, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;
4.-Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului
Ianca;
5.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de
administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire
şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza administrativ teritorială a oraşului, începând cu anul şcolar 2013-2014;
6.-Diverse.
S-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în baza Legii nr.15/2003 domnului
Ciocan Viorel la care nu au fost intervenţii, fiind supus la vot a fost aprobat cu 13 voturi pentru
si doua abţineri ale domnilor consilieri Georgescu Florin si Parvan Marian.
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In continuarea lucrărilor şedinţei s-a trecut la al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea
de zi asupra căruia domnul consilier Florin Georgescu a avut următoarea intervenţie:
Dl.Florin Georgescu: „ In dispoziţia de convocare a şedinţei consiliului local de astăzi si
stabilire a ordinii de zi este trecuta o alta persoana căreia i se atribuie acest lot si as dori să ştiu
daca este o eroare sau o greşeală de redactare a hotărarii ? Daca este o greşeală de redactare sa
putem corecta. ”
Dna. Dorina Predescu: „Da, aveţi dreptate este o eroare de redactare, in mod greşit s-a
trecut numele doamnei Petcu Maria. Corect este aşa cum s-a menţionat in proiectul de hotărare,
lotul i se atribuie domnului Petre Florin”
După aceasta intervenţie proiectul de hotărare a fost supus la vot si aprobat in
unanimitate.
Pe marginea proiectului de hotărare privind rectificarea bugetara, după citirea raportului
comisiei de specialitate au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „ As dori să ştiu de ce nu este prezenta in sala doamna contabil sef?”
Dl.Primar: „ Doamna contabil sef este in concediu medical.”
Dl.Marian Pârvan: „ Menţionez ca nu am primit înainte de şedinţă, aşa cum prevede legea
bugetul rectificat, aşa cum se cuvenea. Consider ca procedura in care s-a dezbătut rectificarea
bugetara a fost încălcată deoarece nu da posibilitatea consilierilor sa voteze in cunoştinţă de
cauza. Cand vorbim de rectificare bugetara nu avem un buget rectificat, ci doar un referat de
aprobare al primarului si nu înţeleg de ce sa purtam aceste discuţii?”
Dl.Primar: „ Domnilor consilieri rectificarea bugetului si elaborarea acestuia se face după
ce consiliul local va aproba aceasta rectificare. Acum se face un proiect si apoi urmează
rectificarea bugetului. Rectificarea de astăzi este o propunere, daca se aproba se rectifica
bugetul.”
Dl.Marian Pârvan:” Domnule primar, luna trecuta s-a rectificat de asemenea bugetul. Unde
este bugetul rectificat? Unde este făcut public? De ce nu este afişat pe site-ul instituţiei aşa cum
este legal? „
Dl.Primar:” Hotărarea aprobata de dumneavoastră luna trecuta este afişată pe site-ul
primăriei!’’
Dl.Marian Pârvan:” Domnule primar eu vorbesc despre bugetul rectificat prin acea
hotărare. De ce nu este elaborat conform hotărarii aprobate de noi in şedinţă de luna trecuta si
făcut public?! Dumneavoastră ştiţi ca la alte primarii aceste documente sunt publicate pe site-ul
acestora?!
Dl.Mircea Mircescu: „ In susţinerea celor spuse de către domnul primar vreau sa va
reamintesc, ca la începutul anului odată cu aprobarea bugetului, fiecărui consilier, inclusiv
domnilor consilieri Parvan si Georgescu, li s-a înmanat cate un exemplar al bugetului aprobat pe
anul 2013. Nu înteleg cum susţineţi ca nu aveţi cunoştinţă de bugetul aprobat si rectificat de
consiliul local pe anul 2013?! Aici este vorba despre o anexa , va rog sa studiem cu atenţie!”
Dl.Marian Pârvan:” Dumneavoastră vorbiţi de buget insa eu m-am referit doar la
rectificarile bugetare, asa cum a fost si in luna martie, cand a fost discutata doar o sinteza a
bugetului!”
Dl.Primar:”Domnule consilier faceţi nişte afirmaţii grave!”
Dl.Marian Pârvan:”Urmează!”
Dl.Florin Georgescu: „ Aşa cum am menţionat in raportul comisiei de specialitate eu am
solicitat o copie de pe anexa care sta la baza proiectului de hotărare de astăzi iar dumneavoastră
domnule viceprimar mi-aţi răspuns ca nu ştiţi despre ce anexa este vorba si atunci am scris si eu
in raport anexa 1,2,3 . In Raportul sefului serviciului financiar contabil nu scrie decat capitolul
bugetar 42.02.34. Asta ce inseamna?! Ce semnificaţie au aceste sase cifre?! Pe cand intr-o
sinteza a cestei rectificari de buget, daca ar fi fost întocmită, am fi fost si noi lămuriţi, am fi
primit mai multe explicatii ca sa putem vota in cunoştinţă de cauza!’’
Dl.Mircea Mircescu: „ Domnule Parvan dumneavoastră aţi mers la doamna contabil sef si
doamna v-a dat bugetul pe anul 2013 in sinteza si aţi primit răspuns la toate nelămuririle pe care
le-aţi avut?!”
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Dl.Marian Pârvan:”Nu domnule viceprimar, nu am fost lămurit! De aceea am depus si
reclamaţie administrativa pe aceasta tema si in zadar! Eu ştiu ca potrivit legii pentru primele sase
luni ale anului trebuia sa se întocmească un raport financiar privind execuţia bugetara pe aceste
sase luni. Nu s-a prezentat un astfel de raport in care sa se descrie o sinteza a execuţiei bugetare
pe prima jumătate a anului 2013!” Acum doriţi sa votam o rectificare bugetara?!Ce sa supunem
la vot?! Eu nu vad bugetul care se rectifica, este anexat proiectului de hotărare un raport si un
referat de aprobare!”
După aceste intervenţii proiectul de hotărare a fost supus la vot fiind aprobat cu 13
voturi pentru si doua voturi împotrivă ale domnilor consilieri Florin Georgescu si Parvan Marian.
La al patrulea proiect de hotărâre, privind însuşirea variantei finale a proiectului de
stemă a oraşului Ianca, au fost înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Primar:” După cum bine ştiţi prin Hotărarea nr. 16/2013 am aprobat această
varianta de stema care a fost transmisa comisiei judeţene pentru avizarea proiectelor de stema.
Potrivit procesului verbal din data de 30.08.2013 comisia a făcut unele observaţii si recomandări
pertinente si de specialitate, de care am ţinut cont si i-am dat forma finala care trebuie însuşită
din nou de consiliul local potrivit metodologiei.”
Dl.Liviu Dragomir:” Puteţi sa ne spuneţi ce semnificaţie are acel zid?.”
Dl.Primar:” Coroana murala, cu trei turnuri crenelate, semnifica faptul ca localitatea are
rangul de oras”.
Acestea au fost intervenţiile la acest proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la al cincilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind desemnarea
reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie, în comisiile de evaluare şi
asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul
şcolar ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a
oraşului, începând cu anul şcolar 2013-2014, unde au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan:” Doresc sa-l întreb pe domnul primar care este logica acestor
desemnări? De ce nu s-a procedat potrivit legii?’’
Dl.Primar:” Domnule consilier ce am prezentat in proiectul de hotărare, sunt nişte
propuneri! Dumneavoastră hotăraţi!”
Dl.Marian Pârvan:” De cand se subordonează consiliul local primarului!?” In lege este
reglementat faptul ca propunerile le facem noi, consiliul local! De cand subordonaţi
dumneavoastra consiliul local?! Sunt consilieri cu masterat in Scoala de Ştiinţe Politice si
dumneavoastră faceţi ce vreţi?!”
Dl.Primar:” Domnule consilier v-am mai spus. Sunt doar propuneri, dumneavoastra
aprobaţi sau nu! Nu va obliga nimeni! Eu prin aceste propuneri pe care le-am facut, nu inteleg ca
mi-am subordonat consiliul local!”
Dl.Florea Lupu: „Domnule consilier eu va rog sa vorbiţi in numele dumneavoastră nu in
numele tuturor consilierilor.”
Dl.Marian Pârvan:” Domnule, eu intreb cine m-a propus pe mine? De cand am eu relaţii de
subordonare fata de domnul primar?!”
Dl.Florin Georgescu: „ Si eu refuz sa fiu desemnat reprezentantul consiliului local in
comisia de asigurare a calităţii educaţiei la Grădiniţa Ianca.”
La propunerea domnului consilier Balta Eugeniu domnul Priceputu George a fost propus
ca reprezentant al consiliului local in locul domnului Georgescu Florin in comisia de asigurare a
calităţii educaţiei la Grădiniţa Ianca iar la propunerea domnului Dragomir Liviu domnul consilier
Mitrea Stefan Marcel a fost propus in locul domnului consilier Parvan Marian in comisia de
prevenire si combatere a violentei la Liceul Tehnologic „ Nicolae Oncescu”, propuneri supuse la
vot si aprobate cu 13 voturi pentru si doua abţineri. După aceste intervenţii proiectul de
hoatarare, astfel modificat, a fost supus la vot fiind aprobat cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă
al domnului consilier Georgescu Florin si o abţinere a domnului consilier Parvan Marian.
S-a ajuns în acest fel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care au fost
următoarele intervenţii:
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Dl.Florin Georgescu: „ Ştiam ca înainte de începerea lucrărilor şedinţei de consiliu se face
prezenta consilierilor! Astăzi nu ni se mai face prezenta?”
Dna. Dorina Predescu: Nu ştiu daca trebuia sa fac prezenta ca la clasa, sa strig nominal
fiecare consilier, eu am consemnat in foaia de prezenta si in convocatorul de şedinţă prezenta
dumneavoastră la şedinţă de lucru, astfel ca sunteţi 15 consilieri prezenţi din cei 16 in funcţie,
fiind învoit domnul consilier Stănculescu Radian.”
Dl.Primar:” In Monitorul Oficial - Partea I, nr.278/17.05.2013, a fost publicată Legea
nr.165 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Legea stabileşte
câteva măsuri pentru finalizarea acestui proces, prima măsură imediată fiind aceea de a se
inventaria toate terenurile din fiecare localitate, în scopul de a determina suprafeţele care pot fi
restituite în natură proprietarilor care nu au primit încă terenurile la care erau îndreptăţiţi şi care
au acum dosarele la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în vederea acordării de
despăgubiri băneşti. Pentru aceasta, prin Ordinul Prefectului nr.253/06.08.2013, s-a constituit o
comisie de inventariere care, potrivit art.6 din lege, trebuie să întocmească în termen de 180 de
zile de la constituire situaţia acestor terenuri, avându-se în vedere inclusiv izlazurile din
proprietatea localităţilor! Conform art.12 alin.(2) din lege, regimul juridic şi categoria de folosinţă
ale izlazurilor se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi cu acordul populaţiei cu drept de vot din localitate, acord exprimat în urma organizării
unui referendum în acelaşi termen de 180 de zile de la constituirea comisiei, în cazul nostru până
la data de 06 februarie 2014. Chiar dacă legea prevede această procedură de a implica populaţia
cu drept de vot în schimbarea destinaţiei acestor păşuni, eu continui să cred că prin aceste
dispoziţii ale legii se face o imixtiune în dreptul de proprietate al localităţii! Pe de altă parte,
organizarea referendumului implică nişte cheltuieli pe care nu le avem aprobate în bugetul local
din acest an şi nici nu avem garanţia că bugetul anului următor va fi aprobat până la data limită
organizării referendumului, respectiv 06 februarie 2014.Aşadar, ca reprezentanţi ai tuturor
cetăţenilor din U.A.T.Ianca, vă rog să analizaţi cu mare atenţie această situaţie foarte delicată,
care poate afecta grav patrimoniul oraşului. Practic se întrevăd următoarele posibilităţi:să
solicităm avizul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi să organizăm pur şi
simplu referendumul, să organizăm mai întâi adunări cetăţeneşti în fiecare localitate să vedem
opinia locuitorilor şi să deschidem tabele nominale cu cetăţenii care nu doresc să schimbăm
regimul juridic al izlazurilor comunale, iar în luna octombrie sau noiembrie să luăm o hotărâre
definitivă sau sa facem un sondaj pe acesta tema, facem formulare pe acest subiect si mergem in
fiecare locuinţă sa discutam cu o persoana din gospodărie, nu cu toata familia.
Dl.Florin Georgescu: „ Eu cred ca este o soluţie sa se mergă pe străzi, sa se discute cu
cetăţenii.”
In urma acestor dezbateri s-a hotărat sa se facă un sondaj in randul locuitorilor din oraşul
Ianca si satele componente pe acest subiect.
Dl.Primar:”O alta problema pe care doresc sa v-o aduc la cunoştinţă si sa o pun in discuţie
este legata de monografia orasului. După cum bine ştiţi in urma cu aproximativ şapte ani am
aprobat angajarea unei persoane cu doua ore pe zi ca sa se ocupe de redactarea monografiei
orasului. Ei bine astăzi pot sa va spun ca prima parte a lucrării este gata, respectiv perioada de
început a existentei localităţii noastre si pana in anul 1900. Fiind redactata prima parte a lucarii „
Monografia orasului Ianca” dorim sa o si tipărim. Astăzi de dimineaţă am primit pe e-mail oferta
de tipărire de la tipografia S.C. PAPER PRINT INVEST S.R.L. BRAILA , cu doua variante:
tipărirea a 300 de exemplare cu 10.200 lei sau 500 de exemplare cu 12.500 lei. Sa stabilim astăzi
cate exemplare ale lucrării tipărim pentru a prinde si suma in buget.”
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Dl. Dorian Dănăila: „Domnule primar dumneavoastră aţi văzut proiectul lucrării? Are si
imagini, fotografii?”
Dl.Primar:” Da, lucrarea are si imagini si sunt menţionate paginile in oferta tipografiei.”
Dl. Dorian Dănăila: „ Incercam aceasta observaţie legată de imaginile din carte pentru ca
aţi văzut in cărţile domnului Grigoroiu in unele din imaginile din cărţi nu se înţelege nimic si mai
sunt tineri plecaţi în alte zone ale ţării, alte ţări chiar, care s-ar bucura sa vadă astfel de imagini ale
localităţii noastre, să aibă astfel de amintiri.”
Dl.Primar:” Aşa cum v-am spus cartea va avea si imagini si sper sa iasă o lucrare de calitate
si de asemenea doresc ca doamna Bounegru sa continue lucrare si sa realizeze si partea a doua a
acesteia de la anul 1900 si cat mai aproape de prezent.”
După aceste discuţii s-a supus la vot solicitarea de tipărire a 500 de exemplare ale lucarii si
aprobarea costurilor acesteia de 12.500 lei , propunere aprobata cu 14 voturi si o abţinere a
domnului consilier Florin Georgescu.
Aici s-au încheiat discuţiile, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26 septembrie 2013, drept pentru
care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

p. S E C R E T A R,

Ştefan RACU

Dorina PREDESCU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31 octombrie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie. 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 reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia Club Brăila, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni
care doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, unicul
proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea drapelului oraşului Ianca, a fost afişat la sediul consiliului
local şi publicat pe pagina proprie de internet, asupra căruia nu s-au 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.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 26 septembrie 2013 a
fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de 29.10..2013, a fost
publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra căruia a
fost înregistrată o singură obiecţie, cea a domnului Viorel Ciucaşu, după cum urmează:
Dl.Viorel Ciucaşu: „La pagina 3, când s-a dezbătut proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, am avut o intervenţie care nu a fost scrisă în
procesul verbal. Am spus, la fel ca şi la comisie, că doamna director de la Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca
nu vrea să respecte hotărârea consiliului local cu privire la numărul de consilieri locali care să facă parte din consiliul
de administraţie de la acest liceu, invocând un Ordin mai vechi al Ministrului Educaţiei potrivit căruia consiliul local
trebuie să aibă doar un reprezentant şi nu trei cum s-a hotărât.”
Dl.Secretar: „Ba da, o va respecta!. Am discutat cu doamna director şi a înţeles că noua lege a învăţământului ,
care prevede componenţa consiliilor de administraţie, primează în faţa acelui ordin emis în aplicarea vechii legi a
învăţământului. ”
Cu obiecţia domnului Viorel Ciucaşu, procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local a fost supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
În continuare, conform prevederilor art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi
domnul Radian Stănculescu a fost ales preşedintele şedinţei de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.919/21.10.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.19894/21.10.2013,
publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care s-a propus de către iniţiator
retragerea proiectului de hotărâre de la punctul nr.1, respectiv cel privind cumpărarea terenului pentru continuarea
lucrărilor la Biserica Adormirea Maicii Domnului din oraşul Ianca şi finalizarea procesului de urbanizare a zonei
limitrofe acesteia, deoarece au eşuat negocierile cu privire la preţ, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată cu 15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de drapel al oraşului Ianca;
2.-Diverse.
S-a trecut în continuare la dezbaterea singurului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, la care au fost reţinute
următoarele intervenţii:
Dl.Eugeniu Baltă: „Vreau să spun doar atât, că cel care s-a gândit la acest model de drapel a fost foarte inspirat,
a gândit bine, culorile sunt bine asortate, practic cele care ne reprezintă în stema localităţii recent aprobată. Am
analizat acest model în comisia de specialitate şi l-am avizat favorabil.”
Dl.Fănel Băluţă: „L-aţi înregistrat la O.S.I.M.? ”
Dl.Secretar: „După ce va fi aprobat, dacă procedura o va cere.”
După aceste intervenţii proiectul de hotărâre s-a spus la vot şi s-a aprobat în unanimitate.
La punctul Diverse, domnul secretar a dat citire invitaţiei făcută aleşilor locali de către domnul Constandache
Ştefan-preotul Parohiei Perişoru, aceea de a participa pe data de 8 noiembrie 2013 la programul prilejuit de Hramul
Bisericii, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, după care au fost invitaţi reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia Club
Brăila, respectiv doamna Mariana Bâtcă-vicepreşedinte, doamna Geta Şerbănescu-asistent proiect şi doamna
Petrica Dincă-mentor, să prezinte consiliului local importanţa proiectului „Bugetare participativă locală-de la teorie la
practică.
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După ce doamna Mariana Bâtcă a prezentat celor prezenţi scopul şi preocupările generale ale Asociaţiei Pro
Democraţia, precum şi importanţa proiectului promovat acum, au fost înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Secretar: „Aţi vorbit despre implicarea Asociaţiei Pro Democraţia în ceea ce priveşte alegerile generale, că
sunteţi autorii actualei legi a alegerilor parlamentare. Mai ştiu că domnul Pârvulescu a fost deseori criticat, inclusiv de
preşedintele ţării, despre această lege care a condus la creşterea numărului de parlamentari de la 400 la 600!. Ce ne
puteţi spune? ”
Dna.Mariana Bâtcă: „Ştiu că proiectul legii a fost altfel decât a ieşit legea din Parlament. Acolo a suferit aceste
modificări care au condus la creşterea numărului de parlamentari!"
Dl.Liviu Dragomir: „Doamnă, din documentele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie rezultă că aţi colaborat cu domnul
consilier local Marian Pârvan şi domnul Bărbuceanu Ion de la Muzeul local. Cum de au fost ei selectaţi? ”
Dna.Mariana Bâtcă: „Simplu. Muzeul din Ianca a răspuns afirmativ, încă de la începutul proiectului, invitaţiei
noastre de a fi partener ca şi ONG, iar domnul Pârvan a fost singurul consilier local participant în celula operativă de
la Ianca, deşi aţi fost toţi invitaţi!”
Dl.Eugeniu Baltă: „Da, este interesant că tocmai domnul Pârvan a participat la celula operativă a proiectului, cel
care este împotriva oricărui proiect de hotărâre pe care noi îl dezbatem aici în consiliul local! Dumneavoastră ar fi
trebuit să ştiţi ce s-a făcut şi ce se face în acest oraş, ce proiecte majore s-au implementat şi se implementează. Iată,
de exemplu, Biserica era la stadiul de fundaţie la primul mandat, iar acum ne pregătim să o inaugurăm. Da, ştiu, este
greu să cunoşti oamenii dintr-o localitate într-un timp aşa de scurt.”
Dna.Petrica Dincă: „Noi nu contestăm ce s-a făcut şi se face în acest oraş, iar dacă dumneavoastră aveţi ceva cu
domnul Pârvan nu este problema noastră! Noi am venit aici cu un alt scop, acela de a promova acest proiect care
are o mare importanţă pentru transparenţa decizională, de a promova interesul cetăţenilor pentru deciziile majore
care se iau în localitate. Ei trebuie să se implice activ la fiecare proiect, să cunoască cum se cheltuiesc banii publici.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Bine, este vina mea că nu am dat curs invitaţiei şi vă promit că mă revanşez la următoarea
acţiune a dumneavoastră în oraşul nostru.”
Dl.Marian Pârvan: „Eu ţin să mulţumesc domnului Baltă pentru <aprecierile> făcute la adresa mea. Pe de altă
parte, sunt stupefiat de faptul că doamnele de la Pro Democraţia au fost invitate aici!”
Dl.Secretar: „Staţi un pic. Aveţi proprietatea cuvântului spus mai înainte? Aşa vreţi să scriu: că sunteţi stupefiat
că doamnele au fost invitate la această şedinţă? ”
Dl.Marian Pârvan: „Da domnule secretar, aşa scrieţi. Sunt stupefiat pentru că nouă ne trebuia astăzi drapelul
oraşului! Ăsta era ultimul lucru care ne lipsea:drapelul. Eu nu cunosc bugetul local şi am făcut o şedinţă doar pentru
acest proiect de hotărâre!”
Dl.Primar: „Cine nu vă lasă să promovaţi proiecte de hotărâri ca să fie ordinea de zi mai încărcată?”
Dna.Lucica Oţelea: „Doamnă, eu ca simplu cetăţean, nu am ştiut despre acţiunea dumneavoastră în acest oraş.
De ce nu aţi pus un anunţ, sau de ce nu aţi mers din casă în casă să ştie şi omul de rând că veţi avea o acţiune
pentru democraţie la Ianca. Eu chiar am multe probleme legate de democraţia locală şi azi am aflat despre proiectul
dumneavoastră, pentru că particip mereu la şedinţele consiliului local şi nu sunt ascultată! De câte ori vreau să le
vorbesc, ei se ridică şi pleacă. Şi acum, dacă nu eraţi dumneavoastră aici, cred că făceau la fel!”
Dna.Mariana Bâtcă: „Doamnă, conceptul proiectului a fost să identificăm cel puţin 24 de persoane, dar fără a
pune stavilă persoanelor care doreau să se implice în proiect. Pentru că domnul Bărbuceanu a fost partenerul nostru
local, l-am rugat pe dumnealui să caute aceste persoane. La următoarea acţiune vă promit că veţi fi invitată
personal, pentru că avem nevoie de astfel de oameni."
Dna.Lucica Oţelea: „Da, este clar, dacă a fost domnul Bărbuceanu delegat, din acest motiv nu am ştiut de
acţiunea dumneavoastră. Cât a fost viceprimar şi-a rezolvat numai interesele personale şi de aceea îl critic mereu. ”
Dl.Ioan Dobraniş: „Domnişoară, au fost 200 de chestionare distribuite şi completate în oraş, iar eu sunt unul din
simplii cetăţeni selectaţi pentru această acţiune. Nu se face nimeni vinovat de faptul că cineva anume nu a fost
selectat sau nu a ştiut de această acţiune a Asociaţiei Pro Democraţia Club Brăila. Iată, de pildă, dacă sunteţi
pensionară şi sunteţi interesată, eu doresc să înfiinţez un ONG pentru pensionarii din Ianca. Mă rog, un club al
pensionarilor, unde să dezbatem şi problemele de interes local nu numai ale pensionarilor.”
După de domnişoara Lucica Oţelea a adus din nou în atenţia consilierilor locali problemele ridicate şi în şedinţele
anterioare, referitoare la canalizarea şi sistematizarea pe verticală din zona locuinţei sale, a fost dat cuvântul
domnului primar care a adresat invitaţia tuturor celor prezenţi de a participa la sfinţirea noii biserici care va avea loc
pe data de 10 noiembrie 2013.
Cu aceasta, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului
Ianca de astăzi, 31 octombrie 2013, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Radian STĂNCULESCU

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie. 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 directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
directorul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului local, precum şi şefii serviciilor care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de adoptarea unor
hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care doresc pur şi simplu să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 31 octombrie 2013 a
fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de 26.11..2013, a fost
publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra căruia a
fost înregistrată o singură obiecţie, cea a domnului Marian Pârvan, după cum urmează:
Dl.Marian Pârvan: „La pagina 2, la prima mea intervenţie, am mai spus în continuare că: doamnele de la
Asociaţia Pro Democraţia au fost invitate aici să vadă că la intrarea în oraş dinspre Şuţeşti nu avem plăcuţa
indicatoare cu denumirea localităţii(?!), iar această ultimă parte a intervenţiei mele nu a fost reţinută în procesul
verbal.”
Dl.Secretar: „Da, îmi amintesc că aşa aţi spus, iar acea ultimă parte a intervenţiei omise se va regăsi în procesul
verbal de astăzi . ”
Cu obiecţia domnului Marian Pârvan, procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local a fost supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
În continuare, conform prevederilor art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor prezenţi
domnul Viorel Ciucaşu a fost ales preşedintele şedinţei de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.1083/14.11.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.20586/14.11.2013,
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 finală supusă la vot şi aprobată cu 15 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă al domnului Marian Pârvan, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 domnului Mihai
Adrian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
2.-Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 domnului
Călătoaie Ionuţ-Stelian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
3.-Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 domnului
Mitache Florin Laurenţiu, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor care se acordă din bugetul local
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2013-2014;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu
nitraţi din sursele agricole şi anexele tehnice;
7.-Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala veche
din satul Plopu, în scopul înfiinţării unui cămin cultural;
8.-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului a unor active
corporale de natura mijloacelor fixe, scoase din funcţiune ori care menţinerea în funcţiune nu se mai justifică,
aferente fostelor centrale termice, în vederea realizării procesului de casare şi valorificare;
9.-Proiect de hotărâre privind propunerea de organizare a referendumului local pentru schimbarea regimului
juridic şi a categoriei de folosinţă ale izlazurilor de pe raza U.A.T. Ianca;
10.-Diverse.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au primit avizele favorabile din partea comisiilor
de specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, la care preşedintele de şedinţă a atenţionat că va
aplica strict Regulamentul în privinţa duratei intervenţiilor şi, eventual, a dreptului la replică.
La primele trei proiecte de hotărâri, privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri în baza Legii nr.15/2003,
nu au fost intervenţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate fiecare cu 14 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului
Florin Georgescu, domnul Fănel Băluţă nefiind în sală la votarea acestor hotărâri. Totuşi, aici trebuie spus că domnul
Florin Georgescu a dorit să facă o propunere pentru toate cele trei hotărâri, însă a renunţat spunând că o va face la
punctul Diverse pentru că vizează şi alte situaţii similare.
La al 4-lea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Ceea ce am spus la comisie spun şi acum că cifrele/sumele prezentate/solicitate de cele
două licee nu bat, nu ies la socoteală! Iată de pildă la Liceul Angelescu se arată că din suma de 25 mii lei alocată
pentru cheltuielile de navetă în acest an, până la data de 31 octombrie, deci pe 10 luni, s-au cheltuit 19.987 lei, ceea
ce înseamnă că au mai rămas puţin peste 5 mii lei, iar pentru cele 2 luni rămase se mai cere suma de 6 mii lei, deci
un total de 11 mii lei. Întrebare: cum este posibil ca în zece luni să se cheltuiască 20 mii lei, deci o medie de 2 mii
lei/lună, iar pentru 2 luni se va cheltui 11 mii lei, adică mai mult de jumătate din ce s-a cheltuit în celelalte zece luni!
Apoi, nu s-a făcut o argumentare serioasă, câte cadre didactice fac naveta, pe ce rute şi distanţe, la ce nivel de
mijloc de transport se face decontarea, dacă se face la nivelul abonamentului CFR, etc. Astea am fi vrut să ştim.”
Dna.Maria Antonescu: „Nu, suma de 19.987 lei s-a cheltuit până la 30 septembrie inclusiv, pe luna octombrie nu
s-a făcut plata pentru navetă.”
Dl.Marian Pârvan: „Câţi navetişti aveţi la liceu?”
Dna.Maria Antonescu: „În jur de 30 de cadre didactice.”
Dl.Florin Georgescu: „Bun, acum am înţeles, dar din raport rezultă altceva! Mai departe, cred că aceeaşi situaţie
o întâlnim şi la burse. Aţi avut aprobată suma de 48 mii lei, până la 31 octombrie aţi spus că aţi cheltuit 37 mii lei,
asta înseamnă că au mai rămas 11 mii lei şi aţi mai cerut încă 7 mii lei! Deci ca şi la navetă pentru 2 luni vreţi 18 mii,
cât jumătate din suma cheltuită pentru celelalte 10 luni!”
Dna.Maria Antonescu: „Nu, suma de 37 mii lei s-a cheltuit până la 15 septembrie inclusiv, iar cei 18 mii lei sunt
pentru restul de 3,5 luni, pentru că în noul an şcolar s-au aprobat mai multe burse.”
Dl.Marian Pârvan: „Bursa socială se plăteşte pentru un an calendaristic sau pentru un an şcolar?”
Dna.Maria Antonescu: „Bursa socială se plăteşte pentru un an calendaristic, iar celelalte se plătesc pe an şcolar.”
Dl.Secretar: „Doamnă, vedeţi ce s-a întâmplat dacă aţi întocmit superficial şi numai pe înţelesul dumneavoastră
raportul de specialitate? Din acest motiv le şedinţa comisiei de specialitate s-au iscat discuţii şi s-au creat tensiuni. ”
Dna.Maria Antonescu: „Vă rog să ne daţi un model de raport şi aşa îl vom face pe viitor, ca să nu mai fie
asemenea discuţii.”
Dl.Secretar: „Doamnă, nu este cazul să fiţi ironică pentru că nu sunteţi în situaţia de face ironii. Văd că nu
acceptaţi să vi se facă observaţii, deşi nu este pentru prima dată când faceţi greşeli! Aici nu se pune problema de
modele pentru că nu avem aceeaşi situaţie în fiecare lună, poate nici măcar în fiecare an. Să ştiţi că şi eu şi domnul
primar am avut probleme cu desluşirea cifrelor din raportul dumneavoastră. Dacă scriaţi aşa cum ne-aţi explicat mai
înainte, atunci lucrurile ar fi fost clare şi nu aţi mai fi fost invitată astăzi aici!”
Dl.Florin Georgescu: „La celălalt liceu ne-a băgat şi mai mult în ceaţă, pentru că în raport a făcut doar un tabel cu
nişte cifre! Comparând, am văzut că la Liceul Angelescu bursa socială este de 30 lei şi cea de merit 50 lei, iar la
Liceul Oncescu bursa socială este de 120 lei şi cea de merit 200 lei. Care este adevărul?”
Dna.Daniela Baciu: „Vă rog să observaţi că am prezentat execuţia din anul şcolar 2012/2013, unde mai avem
doar două luni de plătit, iulie şi august, iar pentru noul an şcolar avem necesarul pentru 4 luni.”
Dl.Secretar: „Doamnă, de unde rezultă că necesarul pentru anul şcolar 2012/2013 este doar pentru lunile iulie şi
august?”
Dna.Daniela Baciu: „Nu am scris, dar asta se deduce din sumă prezentată.”
Dl.Secretar: „Nu, doamnă, la fel ca şi la celălalt liceu, o spun cu toată răspunderea, că aceste rapoarte le-aţi făcut
în dispreţul consilierilor locali! Superficial, pe fugă, aşa cum aţi făcut mai întotdeauna! Pentru dumneavoastră poate
sunt clare acele rapoarte, dar aceşti oameni nu pot să pătrundă în mintea dumneavoastră să vă citească gândurile!
Nu mai scrieţi sec aceste cifre, contabiliceşte, explicaţi-le cu logică, literar, ca la clasa a-I-a dacă vreţi, pe înţelesul
tuturor. Când le scrieţi, să nu vă gândiţi că ele vor fi citite numai de economişti, ci de 16 consilieri locali cu pregătiri
diverse.”
Dl.Marian Pârvan: „Domnule secretar, vă rog ca pe viitor să fie invitaţi la comisie reprezentanţii unităţilor de
învăţământ, ori de câte ori sunt proiecte de hotărâri care îi vizează.”
Dl.Secretar: „Am aici Convocatorul cu semnăturile dumneavoastră şi ale doamnelor administratori financiari
Baciu Daniela şi Alexe Maria. Deci au fost invitate şi pentru şedinţa de astăzi.”
Dna.Daniela Baciu: „Este prima dată când am semnat Convocatorul, pentru că până acum îl semnau doar
domnii directori, şi am crezut că suntem invitate doar la şedinţa în plen, nu şi pe comisii.”
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Dl.Secretar: „Nu, doamnă, este comoditate şi nu neînţelegere! Ştiţi bine că de ani de zile participaţi la aceste
şedinţe, că nu s-a făcut vreodată un Convocator special pentru comisii, iar dumneavoastră aţi participat cu precădere
la şedinţele pe comisii pentru a clarifica acolo toate problemele tehnice.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Vreau să ştiu care este cuantumul fiecărui tip de bursă, dacă sunt diferenţe pe şcoli?”
Dl.Secretar: „Aşa cum puteţi constata şi din hotărârea de astăzi, nu sunt diferenţe între şcoli în privinţa
cuantumului. Bursa socială şi cea de boală au acelaşi cuantum de 30 lei, cea de studiu 40 lei, de merit 50 lei şi
bursa de performanţă 60 de lei. ”
Dl.Dorian Dănăilă: „Care este modalitatea şi cuantumul sumei de decontare a navetei?”
Dl.Secretar: „Diferă, sunt mai multe situaţii, în funcţie de rută, de mijlocul de transport, de numărul de zile. De
pildă, pe ruta Ianca - Brăila unde sunt cei mai mulţi navetişti, decontarea se face la nivelul unui abonament CFR
clasa a-II-a.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Care este cuantumul şi câţi navetişti sunt pe această rută la cele două licee? ”
Dna.Maria Antonescu: „La liceul nostru sunt 13 cadre didactice care fac naveta pe ruta Ianca – Brăila, iar
cuantumul pentru o lună întreagă este de 147 lei.”
Dna.Elisabeta Gherase: „La liceul nostru din 28 de navetişti, 26 fac naveta pe ruta Ianca – Brăila.”
Dna.Daniela Baciu: „La Plopu sunt 4 navetişti pe ruta Brăila, iar cuantumul este un pic mai mic din Gara Plopu
faţă de Gara Ianca.”
Dl.Florea Lupu: „Care este procentul navetiştilor din numărul total de cadre didactice? ”
Dl.Ştefănuţ Dragomir: „La liceul nostru aproximativ 65% sunt navetişti, iar restul de 35% sunt localnici.”
Dna.Elisabeta Gherase: „La noi 50%.”
Dna.Daniela Baciu: „La Plopu 75% sunt localnici, iar restul sunt navetişti.”
Aici s-au încheiat dezbaterile pe marginea rectificării bugetare, după care s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 14
voturi pentru şi 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
Pentru că la hotărârea anterioară s-a dezbătut pe larg şi problema burselor şcolare, la al 5-lea proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi, care viza tocmai acest domeniu, nu au mai fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat
cu 14 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Marian Pârvan şi 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu.
Tot aşa, fără intervenţii, au fost aprobate şi următoarele două proiecte de hotărâri privind Planul local de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din sursele agricole, respectiv propunerea de schimbare a
destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala veche din satul Plopu, în scopul înfiinţării unui cămin cultural, primul
cu 14 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan, iar ultimul cu unanimitate de
voturi pentru această schimbare de destinaţie.
S-a trecut în continuare la dezbaterea celui de-al 8-lea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la
trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului a unor active corporale de natura mijloacelor
fixe aferente fostelor centrale termice, scoase din funcţiune ori care menţinerea în funcţiune nu se mai justifică, în
vederea realizării procesului de casare şi valorificare, la care au fost înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Observ că unele mijloace fixe s-au amortizat, iar altele nu. Am o întrebare pentru doamna
director de la D.S.P. Ianca: ce se întâmplă cu cele care au termen de amortizare anul 2023?”
Dl.Marian Pârvan: „Tot pentru doamna director am şi eu o întrebare: nu ar fi mai bine dacă unele piese le-am
putea vinde la licitaţie şi în felul acesta am putea obţine mai mulţi bani decât dacă le-am da la fier vechi direct? Sau
dacă unele chiar trebuie să le dăm la fier vechi, atunci să se aleagă preţul mai bun pentru că la depozitele din Ianca
sunt preţuri mult mai mici decât la Constanţa şi ar fi mai bine să le ducem acolo.”
Dna.Anca Dumitrache: „În primul rând să nu uitaţi că aceste mijloace fixe sunt în domeniul public şi la ele nu se
calculează amortismentul, iar în al doilea rând legea permite scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe care
nu mai sunt utile, chiar dacă nu au norma de funcţionare îndeplinită. În ceea ce priveşte modul de valorificare, vă rog
să observaţi că în hotărârea de astăzi este şi constituirea unei comisii, aşa cum prevede legea, care se va ocupa de
casarea şi valorificarea acestor mijloace fixe şi sunt convinsă că va alege varianta financiară cea mai bună.”
Dl.Marian Pârvan: „Atunci aş dori să fim informaţi dinainte cu ce preţuri vor fi vândute şi la final să ni se prezinte o
informare cu modul de valorificare a acestor mijloace fixe, ce sume s-au încasat, unde s-au vândut, să fie
transparenţă.”
Dl.Primar: „Nu-i nicio problemă, o să vă informăm.”
După aceste intervenţii proiectul de hotărâre s-a spus la vot şi s-a aprobat ca de obicei cu 14 voturi pentru şi 2
voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind propunerea de organizare a referendumului local
pentru schimbarea regimului juridic şi a categoriei de folosinţă ale izlazurilor de pe raza U.A.T. Ianca, au fost
următoarele intervenţii:
Dl.Primar: „Domnilor consilieri, aşa cum am spus şi în referatul de aprobare, am promovat acest proiect de
hotărâre pentru că aşa mă obligă legea, dar după părerea mea eu nu sunt de acord să se retrocedeze izlazurile. Întradevăr Legea ne obligă să venim în faţa dumneavoastră cu hotărârea de organizare a referendumului, dar nu ne
obligă şi nu ne poate obliga nimeni să ne înstrăinăm proprietatea!
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Dl.Florea Lupu: „Dacă s-a făcut acel sondaj de opinie, ce rost mai are să mai organizăm Referendumul?”
Dl.Primar: „Aşa cum aţi cerut într-o şedinţă anterioară, pentru a avea o bază de date, un punct de plecare în
luarea deciziei, am organizat un sondaj de opinie pe întreg teritoriul administrativ al oraşului, iar rezultatele le-aţi
văzut la comisii: populaţia s-a pronunţat categoric împotriva schimbării regimului juridic şi categoriei de folosinţă ale
păşunilor comunale. Dacă totuşi aprobaţi organizarea Referendumului local, atunci alocarea fondurilor să se facă în
bugetul anului următor, dar să nu uitaţi că legislaţia actuală încă prevede valabilitatea lui doar dacă se prezintă la
urne 50% din populaţia cu drept de vot. Aşadar, s-ar putea să cheltuim banii degeaba pentru că sigur nu se va
realiza acest prag.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Sondajul de opinie este o metodă sociologică şi nicidecum un act oficial. În cazul de faţă el
nu poate ţine loc de Referendum, el nu are nicio relevanţă.”
Dl.Liviu Dragomir: „ Pe ce eşantion s-a realizat sondajul de opinie?”
Dl.Primar: „Aşa cum scrie şi în raportul şefului poliţiei locale, s-a mers din casă în casă, doar că într-o gospodărie
a luat doar părerea unanimă, chiar dacă erau mai mulţi cu drept de vot.”
Dl.Liviu Dragomir: „ Ce suprafaţă mai trebuie restituită şi câtă păşune avem în total?”
Dl.Secretar: „Suprafaţa totală din dosarele pentru acordarea de despăgubiri este de aproximativ 1550 ha, în
inventarul primăriei sunt 1270 ha de păşune, iar pentru subvenţia de la APIA aţi aprobat şi fost acceptată suprafaţa
de 890 ha în acest an!”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea acestui proiect de hotărâre, care a fost supus la vot însă nu a întrunit
numărul de voturi necesar aprobării, cvorumul fiind următorul: nici un vot pentru, 14 voturi abţinere şi 2 voturi
împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Când se va completa componenţa consiliului local, ştiind că avem un post vacant ca urmare a
demisiei doamnei Pădureţ Mihaela şi că s-a solicitat recent validarea următorului mandat de consilier local?”
Dl.Primar: „Da, adresa a venit în această săptămână şi nu a mai fost timp pentru şedinţa de astăzi, aşa că va fi
pe ordinea de zi a şedinţei din luna următoare.”
Dl.Florin Georgescu: „Aş vrea ca pe viitor, când se mai întocmesc schiţe ale terenurilor supuse concesionării sau
închirierii, acestea să fie vizibile, clare, detaliate, cu vecinătăţi, să ne dăm seama unde sunt situate cu exactitate.
Asta am vrut să spun la prima hotărâre pentru că din schiţa anexată nu se înţelegea mai nimic. Era un pătrăţel
haşurat şi o săgeată, atâta tot, din care nu-ţi dai seama unde este terenul, ce dimensiuni are laturile, etc. De
asemenea adresez rugămintea executivului să ne prezinte acea situaţie, pe care am mai cerut-o odată, cu terenurile
concesionate şi pe care nu s-a construit nimic până acum, dacă s-au reziliat acele contracte.”
Dna.Lucica Oţelea: „Ca simplu cetăţean al acestei localităţi am participat şi la acel sondaj de opinie, semnând
împotriva retrocedării izlazului. Să ştiţi că oamenii sunt revoltaţi de ideea de a se pune în posesie aceste păşuni, mai
ales cei care cresc animale, ştiind că aceste păşuni au fost dintotdeauna în proprietatea localităţii. Ele nu provin din
preluarea abuzivă aşa cum s-a făcut cu terenurile arabile de fostele cooperative agricole. O altă problemă pe care o
aduc în atenţia dumneavoastră: pe data de 23 în această lună s-a inaugurat la Muzeu Casa ţărănească, la care
domnul director Bărbuceanu a adus un uluc luat abuziv de la o fântână de pe câmp.”
Dl.Secretar: „V-am mai spus, Muzeul nu este sub autoritatea consiliului local, aşa că această problemă nu se
poate rezolva aici.”
Dna.Lucica Oţelea: „La sfinţirea Bisericii din data de 10 noiembrie domnul Casian a amintit în cuvântul dumnealui
de o persoană Jipa, dar aceasta nu are nicio legătură cu locul pe care s-a construit biserica. Terenurile au aparţinut
altor persoane care au fost expropriate în trecut şi acestea trebuiau evocate, nu domnul Jipa. Cei din jurul dumnealui
trebuia să-l informeze mai bine pentru că au fost nedreptăţiţi alţii care au contribuit.”
Dl.Viceprimar: „Pe data de 1 decembrie, ora 11, vă invităm la festivităţile dedicate Zilei Naţionale a României,
organizate pe platoul din faţa Casei de cultură.”
Dna.Lucica Oţelea: „Daţi-ne şi steguleţe să punem la porţi, dacă tot aţi amintit de Ziua Naţională a României.”
Acestea au fost intervenţiile la punctul Diverse, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 noiembrie 2013, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Viorel CIUCAŞU

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 19 decembrie 2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie, lipsind domnul Eugeniu Baltă. De
asemenea, participă de drept domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul
verbal al şedinţei, lipsind domnul primar Fănel George Chiriţă.
Ca invitaţi, participă doamna Spânu Mariana şi domnul Badea Cristian, consilieri locali supleanţi. În sală
mai sunt prezenţi şi cetăţeni care doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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.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 noiembrie 2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din
data de 17 decembrie.2013, a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local
în termenul prevăzut de lege, asupra căruia nu au fost obiecţii, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor
prezenţi domnul Dorian Dănăilă a fost ales preşedintele şedinţei de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr.1169/09.12.2013, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.21429/09.12.2013, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu
mai sunt propuneri pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al
doamnei Munteanu Ani, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii
de membru al partidului politic;
2.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al
domnului Băluţă Fănel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de
membru al partidului politic;
3.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Spânu
Mariana în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
4.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Badea
Cristian în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
5.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al domnului Cană Valeriu
în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
6.-Diverse.
S-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Munteanu Ani, la care
au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Ca să nu mai cădem în derizoriu, ca în luna august, citesc din referatul de
aprobare al domnului primar unde se arată că este suficientă solicitarea scrisă doar a partidului pentru că
AVB s-a desfiinţat imediat după alegerile locale şi nu mai putem cere semnătura unui defunct. Merg mai
departe şi citesc şi din adresa Autorităţii Electorale Permanente de unde rezultă acelaşi lucru, că şi la
validare este suficientă doar adresa partidului de unde provine consilierul local, cum şi Instituţia Prefectului
a revenit şi a are aceeaşi opinie. ”
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Dl.Florea Lupu: „Fiecare cu opinia lui! Domnule preşedinte, eu propun să votăm secret această
hotărâre.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Eu o să supun aprobării propunerea dumneavoastră, dar eu nu voi participa la un
asemenea vot pentru că am curajul să-mi asum răspunderea votului deschis.”
Propunerea de a se vota secret a fost supusă la vot şi aprobată cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă al
domnului Florin Georgescu şi 3 voturi abţinere ale domnilor Dorian Dănăilă, Viorel Ciucaşu şi Marian
Pârvan, cu precizarea că doamna Ani Munteanu nu a participat la vot.
La propunerea domnului Mircescu Mircea s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru, 2 voturi
abţinere ale domnilor Dorian Dănăilă şi Liviu Dragomir şi 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu
şi Marian Pârvan o comisie de numărare a voturilor în următoarea componenţă: Fănel Racu, Liviu
Dragomir şi Radian Stănculescu.
Dl.Marian Pârvan: „Eu nu am votat pentru şi nu voi participa la exercitarea votului deoarece nu cunosc
actul normativ care spune că trebuie să votăm secret o asemenea hotărâre.”
Dl.Mircea Mircescu: „Domnule preşedinte, explicaţi cum se votează. ”
Dl.Dorian Dănăilă: „Explicaţi dumneavoastră cum se votează, dacă tot aţi regizat această situaţie!”
Dl.Secretar: „Nu, dumneavoastră trebuie explicaţi semnificaţia votului.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Pentru exercitarea votului secret s-au pregătit spaţiul de votare, urna şi buletinele
de vot, pe care s-au înscris cuvintele DA şi NU, cu următoarele semnificaţii: cine este pentru adoptarea
hotărârii v-a tăia cuvântul NU şi va rămâne liber cuvântul DA, iar cine nu este pentru adoptarea hotărârii va
tăia cuvântul DA şi va rămâne liber cuvântul NU.”
După exercitarea votului secret, la care nu au participat consilierii locali Dorian Dănăilă, Florin
Georgescu, Marian Pârvan şi Ani Munteanu, potrivit procesului verbal încheiat de comisie, cvorumul a fost
următorul: niciun vot pentru adoptarea hotărârii şi 11 voturi împotriva adoptării hotărârii, unde cuvântul DA
a fost tăiat, ceea ce înseamnă că hotărârea nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
S-a trecut în continuare la al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local în funcţie al domnului Băluţă Fănel, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic.
Dl.Ştefan Marcel Mitrea: „Domnule preşedinte, propun să se voteze din nou secret şi să se menţină
aceeaşi comisie de numărare a voturilor.”
Propunerile au fost supuse la vot şi aprobate 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin
Georgescu şi 1 vot abţinere al domnului Dorian Dănăilă, cu precizarea că domnii Fănel Băluţă şi Marian
Pârvan nu au participat la vot.
După exercitarea votului secret, la care nu au participat consilierii locali Dorian Dănăilă, Florin
Georgescu, Marian Pârvan şi Fănel Băluţă, potrivit procesului verbal încheiat de comisie, cvorumul a fost
acelaşi: niciun vot pentru adoptarea hotărârii şi 11 voturi împotriva adoptării hotărârii, unde cuvântul DA a
fost tăiat, ceea ce înseamnă că nici această hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Dl.Secretar: „Domnule preşedinte, în aceste condiţii proiectele de hotărâri de la punctele 4 şi 5 de pe
ordinea de zi nu mai pot fi supuse dezbaterii şi aprobării pentru că nu s-au vacantat cele două locuri care
trebuiau ocupate, însă aţi fi putut valida mandatul doamnei Spânu Mariana, care face obiectul proiectului
de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi, dacă la comisia de validare, al cărei membru sunteţi, nu
hotăraţi amânarea lui, şi nu am înţeles de ce aţi luat această decizie?!”
Dl.Radian Stănculescu: „Domnule secretar, a venit la comisie domnul Pârvan şi ne-a explicat că AVB sa desfiinţat. ”
Dl.Secretar: „Bun, a venit la comisie domnul Pârvan şi nu ştiu ce v-a spus, iar dumneavoastră v-aţi
blocat pur şi simplu!”
Dl.Dorian Dănăilă: „Domnule secretar, comisia a hotărât amânarea, pentru elucidarea stării de fapt ce
dăinuie de câteva luni, şi invitarea domnului prefect sau a unui reprezentant al Instituţiei Prefectului, dacă
acele adrese ale dumnealor sunt legale şi concludente pentru a înlătura ambiguitatea”
Dl.Secretar: „Domnule preşedinte, eu nu o să semnez o astfel de invitaţie pentru că sunt în măsură să
vă dau toate explicaţiile legate de aceste proiecte de hotărâri. Nu ştiu dacă şi domnul primar o să fie de
acord să semneze o asemenea adresă, dar dacă consiliul local hotărăşte să adreseze această invitaţie,
atunci semnaţi dumneavoastră corespondenţa, ca preşedinte de şedinţă. În tot cazul, eu vreau să vă
reamintesc că aceste proiecte de hotărâri de astăzi le-aţi dezbătut şi în luna august, când comisia de
validare a propus în unanimitate validarea acestor mandate, iar de atunci şi până acum nu a intervenit
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nimic nou în privinţa aceasta, doar că partidul în cauză a revenit cu rugămintea de a adopta aceste
hotărâri. Cum să vă explice domnul prefect dacă sunt legale sau nu acele adrese? Acolo se opinează pur
şi simplu că, pentru adoptarea acestor hotărâri, nu mai este necesară adresa din partea alianţei electorale
şi că este suficientă solicitarea partidului din care fac sau au făcut parte consilierii în cauză. Din aceste
considerente, şi pentru că atunci nu aţi adoptat aceste hotărâri, le-am promovat din nou şi le-am înscris pe
ordinea de zi de astăzi, numai că la comisie aţi decis amânarea lor! ”
Dl.Marian Pârvan: „Eu cred că putem trece peste ce a spus comisia de validare ( aşa cum şi la celelalte
două hotărâri anterioare comisia de specialitate a spus să se ia decizia în plen) şi să aprobăm această
hotărâre.”
Dl.Florin Georgescu: „Domnule preşedinte citiţi şi ultima parte a raportului comisiei de validare şi o să
vedeţi că domnul Ciucaşu a propus să se valideze mandatul doamnei Spânu Mariana, după care am
semnat toţi acel raport, adică am fost şi noi de acord dacă am semnat!”
Dl.Secretar: „Da domnu' Georgescu aşa este, însă a fost singurul din cei 5 membri ai comisiei de
validare care a avut poziţia legală şi corectă în acelaşi timp, însă ceilalţi 4 membri aţi propus amânarea,
culmea la solicitarea dumneavoastră care doriţi de atâta timp să se valideze acest mandat!”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Eu nu văd ce să hotărâm noi astăzi dacă nu avem un raport favorabil al comisiei de
validare? La comisie, când am spus că putem adopta hotărârea, domnul Dănăilă şi ceilalţi membri ai
comisiei s-au enervat şi au zis că cel mai bine e să chemăm prefectul, iar acum văd că se sucesc!. Ce să
ne facă domnul prefect?”
Dl.Dorian Dănăilă: „Domnule secretar, este bine să rămânem aşa cu număr par de consilieri? Ce ne
facem dacă, să zicem, la fiecare hotărâre se va înregistra 8 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă? De aceea
am hotărât amânarea şi am cerut ca la şedinţa următoare să fie invitat domnul prefect, ca să încheiem
odată această poveste.”
Dl.Secretar: „Eu asta am spus până acum şi tot încerc să vă lămuresc că puteaţi ieşi de astăzi din
această incertitudine şi să evitaţi paritatea, fără să mai vină domnul prefect sau altcineva, dacă adoptaţi
validarea mandatului doamnei Spânu Mariana. ”
Dl.Dorian Dănăilă: „Domnule secretar, eu vă spun că oricum această hotărâre nu trecea…..! ”
Până la urmă preşedintele de şedinţă a supus la vot propunerea comisiei de validare şi s-a aprobat
amânarea dezbaterii şi adoptării acestei hotărâri în şedinţa următoare, cu 13 voturi pentru şi 2 voturi
abţinere ale domnilor Viorel Ciucaşu şi Florin Georgescu.
În acest fel s-a ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde pentru început domnul secretar
a dat citire unei scrisori a doamnei Valeria Pogan din municipiul Medgidia, fostă locuitoare a satului
Perişoru, prin care a dorit să lămurească o situaţie şi să restabilească adevărul în legătură cu un bun pe
care l-a donat personal Muzeului din Ianca, deoarece în şedinţa anterioară a consiliului local doamna
Oţelea Lucica a spus consilierilor locali că acel bun ar fi fost însuşit abuziv de către directorul muzeului. În
continuare au mai fost următoarele intervenţii:
Dl.Dorian Dănăilă: „Eu vreau să-mi exprim nemulţumirea că am ţinut această şedinţă, pentru care luăm
indemnizaţie cât pensia mamei, şi nu am hotărât nimic!.”
Dl.Florea Lupu: „Domnule preşedinte, dumneavoastră spuneţi acum că eram obligaţi să votăm oricum
aceste hotărâri! Păi unde mai este democraţia şi dreptul nostru de a vota cum ne dictează conştiinţa. Atâta
timp cât sunt lucruri neclare, cât legea spune ceva şi altcineva opinează că nu-i aşa, pe mine nu mă poate
obliga nimeni să votez în vreun fel! Asta e punctul meu de vedere şi nu mi-l schimb, indiferent de cine vine
şi-mi spune altceva. ”
Aici s-au încheiat intervenţiile, astfel că preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 19 decembrie 2013, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Dorian DĂNĂILĂ

Alexandru STERIAN
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