ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2014, 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 Radian
Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar
Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei Serviciilor
Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, şefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a
proiectelor de hotărâri, precum şi doamna Spânu Mariana-consilier local supleant. 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 29 ianuarie 2014, ora 1200, la Casa de cultură.
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 19 decembrie
2013 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de
30.01.2014, 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 Liviu Dragomir 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.7/20.01.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.10583/20.01.2014,
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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu aferent obiectivului „Depozit de
deşeuri conform şi Staţie de sortare Ianca” realizat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Brăila”.
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru amplasarea mijloacelor de publicitate
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, judeţul Brăila;
3.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului, situat în incinta fostei CAP Ianca- str.Calea Brăilei, în vederea înfiinţării unui depozit de utilaje
agricole;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2014;
5-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ pe anul 2014;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2014;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2014;
8.-Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor la spaţiile comerciale administrate de D.S.P.;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului specific activităţii de gestionare a câinilor cu sau fără
stăpân de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca;
10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de resurse financiare, umane şi materiale pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2014;
11.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de
urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
12.-Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare sociale de
urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în stare de necesitate;
13.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcţie al doamnei Spânu Mariana în
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
14.-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, respectiv comisia de validare, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în
ordinea aprobată.
La primele trei proiecte de hotărâri, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu aferent obiectivului
„Depozit de deşeuri conform şi Staţie de sortare Ianca” realizat în cadrul proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”, aprobarea Regulamentului local pentru amplasarea mijloacelor de
publicitate pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, respectiv organizarea licitaţiei publice pentru
concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului, situat în incinta fostei CAP Ianca- str.Calea Brăilei, în
vederea înfiinţării unui depozit de utilaje agricole, nu au fost intervenţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate,
primul cu 13 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu şi 1 vot împotrivă al domnului Marian
Pârvan, al doilea cu 13 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan, iar al
treilea cu 14 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu.
La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca
pe anul 2014, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Neavând bugetul detaliat, m-am uitat la bugetul de salarii al poliţiei locale şi nu-mi dau
seama dacă s-au alocat fonduri şi pentru norma de hrană, aşa cum primesc toţi poliţiştii locali. Am vorbit cu
domnul Leca, şeful poliţiei locale, care mi-a spus că nu au primit deloc până acum şi pentru asta au făcut un
memoriu la domnul primar de mai bine de un an, dar nu au primit încă un răspuns. Aş vrea să ştiu de ce nu s-a
acordat norma de hrană?”
Dl.Primar: „Norma de hrană a fost acordată doar poliţiştilor locali din municipiul Brăila, însă Camera de conturi
le-a imputat ulterior sumele primite. După ce am primit memoriul de la Poliţia locală, am solicitat Camerei de
conturi Brăila un punct de vedere, în sensul de a ne preciza dacă este legal să alocăm sume pentru norma de
hrană, în ideea de a evita o eventuală sancţiune, iar poliţiştii locali să dea banii înapoi şi cu dobândă, însă până
acum nu am primit niciun răspuns!”
Dl.Marian Pârvan: „Aţi mai insistat?”
Dl.Liviu Dragomir: „Mai primeşte cineva acum norma de hrană?”
Dl.Primar: „Repet: au primit cei din Brăila, dar acum nu mai ştiu dacă mai primesc după ce li s-a imputat”
Acestea au fost singurele intervenţii pe marginea bugetului local, după care s-a trecut la votarea acestuia pe
articole şi în ansamblu, fiind aprobat în final cu 13 voturi pentru (acelaşi cvorum fiind înregistrat şi la fiecare
articol), 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu şi 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan, acestea din
urmă diferind de la un articol la altul, în sensul că la unele articole domnul Florin Georgescu a fost împotrivă şi
domnul Marian Pârvan s-a abţinut, iar la altele ambii s-au abţinut, însă la niciun articol nu au votat pentru.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2014, au fost următoarele
intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Aşa cum am spus şi la comisie: de ce nu s-au prevăzut investiţii la ambele licee, pentru că
până acum se dădea vina pe Guvernul anterior? Acum sunteţi toţi de la acelaşi partid, directorii de licee care au
fost numiţi politic, dumneavoastră, preşedintele Consiliului Judeţean, senatori, deputaţi, etc. Nici măcar pentru o
reabilitare termică a clădirilor nu s-au prevăzut bani, iar asta denotă „grija” dumneavoastră pentru învăţământ!”
Dl.Primar: „În primul rând, domnule consilier, suntem aici ca să facem administraţie, nu politică. Pentru asta
aţi fost ales! Faceţi nişte afirmaţii că directorii de acum au fost numiţi politic: dar acum doi ani cum erau numiţi? În
al doilea rând, trebuie să ştiţi că acesta este programul meu cu care am fost ales în acest mandat şi-l voi
respecta, pentru că aşa am crezut eu de cuviinţă şi aşa le-am promis alegătorilor. În anul 2004 probabil că eraţi
elev şi vă amintiţi cum erau şcolile, că plouau în ele, după două mandate ale unui primar de la partidul
dumneavoastră, iar acum vedeţi bine cum arată, aşa că nu trebuie să-mi spuneţi mie de grija faţă de învăţământ!”
După aceste două intervenţii s-a supus la vot şi acest proiect de hotărâre, la fel, mai întâi pe articole şi apoi în
totalitatea sa, cvorumul înregistrat fiind acelaşi ca la bugetul local:13 voturi pentru(ca şi pe articole), 1 vot abţinere
al domnului Florin Georgescu şi 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan.
La al şaselea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 al Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, nu a fost decât
intervenţia domnului Marian Pârvan, care, ţinând cont de alocările bugetare din acest an, a recomandat/solicitat
conducerii D.S.P. să gestioneze mai bine banii repartizaţi pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân,
pentru curăţenia pe străzi şi în curţile interioare ale blocurilor, spunând că întotdeauna e loc şi de mai bine, după
care s-a supus la vot, tot aşa pe articole şi în ansamblu, fiind aprobat de asemenea cu13 voturi pentru (ca şi pe
articole), 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu şi 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan.
În schimb, la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Unităţii de Asistenţă Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca,
nu au mai fost intervenţii, fiind de această dată aprobat în unanimitate, atât pe articole, cât şi în ansamblu!
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La al optulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind actualizarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie
decât cea de locuinţă din domeniul public/privat al oraşului administrate de Direcţia Serviciilor Publice, precum şi
pentru alte bunuri din administrarea Consiliului Local Ianca, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „La art.1, pct.2, mi se pare cam mică chiria la spaţiile comerciale şi de aceea propun
dublarea lor, adică 12 lei/m2/lună.”
Dl.Liviu Dragomir: „Cât a fost în anul 2013?”
Dna.Anca Dumitrache: „Chiriile astea vin de undeva din urmă, cu mulţi ani în urmă, fiind între 3,6 lei/m2/lună
şi 6,00 lei/m2/lună, iar acum nu am dorit decât să le uniformizăm pentru că aşa mi se pare corect, fiind toate în
zona centrală şi au aceleaşi condiţii.”
Dl.Liviu Dragomir: „Bun, atunci am şi eu o propunere: să dublăm şi chiriile la sediile partidelor, adică 2
lei/m2/lună:”
Dl.Marian Pârvan: „Eu zic să le triplăm!”
Fiind şi aici mai multe propuneri, s-a trecut la votarea primului articol din hotărâre, pe fiecare categorie de
chirie, după cum urmează:
-0,50 lei/m2/lună, propusă de domnul primar pentru sediile instituţiilor publice, s-a aprobat cu 14 voturi pentru
şi 1 vot abţinere al domnului Marian Pârvan;
-6,00 lei/m2/lună, propusă de domnul primar pentru spaţiile comerciale, s-a aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot
abţinere al domnului Marian Pârvan şi 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu, astfel că varianta dublării
chiriei propusă de domnul Florin Georgescu nu s-a mai supus la vot;
-2,00 lei/m2/lună, propusă de domnul Liviu Dragomir pentru sediile partidelor politice, s-a aprobat în
unanimitate; la prima variantă de 1,00 leu/m2/lună, propusă de domnul primar, s-a înregistrat următorul cvorum: 1
vot pentru, 13 voturi abţinere şi 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu
-2,50 lei/m2/lună, propusă de domnul primar pentru spaţiile din centralele termice, s-a aprobat cu13 voturi
pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La alin.(1) de la al doilea articol din hotărâre, unde s-a prevăzut actualizarea chiriilor pentru utilizarea
terenului sintetic de fotbal din cadrul Complexului Sportiv „Ştefan Vrăbioru” Ianca, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Vreau să ştiu dacă domnul Popescu, consilierul personal al primarului pe probleme de
tineret şi sport, s-a consultat cu tineretul din Ianca atunci când a propus aceste chirii?”
Dl.Primar: „Consilierul personal al primarului nu are atribuţii pentru aşa ceva. Nu dumnealui a propus aceste
chirii şi implicit acest proiect de hotărâre!”
Dl.Marian Pârvan: „Da, dar este consilierul personal al primarului pe probleme de tineret şi sport şi mă
gândeam că trebuia să vă informeze despre cum îşi petrece timpul liber tineretul din Ianca. Domnule primar, aveţi
cunoştinţă cum s-a folosit terenul sintetic de fotbal în anul 2013 şi cât s-a încasat?”
Dna.Georgiana Turcu-şef serviciu financiar: „680 lei s-a încasat în anul 2013 din utilizarea acestui teren.”
Dl.Marian Pârvan: „Da, iar cheltuielile cu întreţinerea lui cred că au fost de 10 ori mai mari!”
Dl.Primar: „Domnule consilier, dacă dumneavoastră credeţi că din sport trebuie să se facă profit greşiţi
amarnic! Păi ce credeţi că acest teren şi bazinul de înot trebuie să se autofinanţeze? Asta înseamnă că pe
dumneavoastră nu vă interesează soarta copiilor şi a tineretului! Noi am propus acum reducerea acestor chirii,
tocmai pentru a atrage cât mai mulţi copii şi tineri să facă sport, să utilizeze aceste spaţii.”
Dl.Marian Pârvan: „Ba da, mă interesează domnule primar şi de aceea am intervenit, pentru că la comuna
Surdila Greci chiria sălii de sport este de 40 lei/oră şi este încălzită.”
Dl.Primar: „Da, când va fi dată în folosinţă sala de sport din campusul şcolar la care partidul dumneavoastră a
oprit finanţarea, vom face şi noi chiria mai mică.”
Dl.Liviu Dragomir: „Haideţi să micşorăm aceste chirii.”
Dl.Primar: „Păi tocmai asta am făcut şi noi prin propunerea de astăzi, pentru că ele au fost anul trecut de 80
lei/oră şi respectiv 50 lei/oră, iar acum le-a propus la 50 lei/oră şi respectiv 30 lei/oră.”
Dl.Liviu Dragomir: „Atunci să le facem 40 lei/oră şi respectiv 25 lei/oră.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Eu vă propun să completăm această hotărâre şi să prevedem utilizarea gratuită a bazei
sportive de către elevi, atunci când au activităţi şcolare de acest gen.”
Dl.Secretar: „Nu, nu este cazul, pentru că această prevedere este deja în hotărârea de bază, atunci când s-a
dat în folosinţă terenul sintetic şi bazinul de înot, ocazie cu care am stabilit, pe lângă chirii, şi condiţiile de utilizare
a acestora. Obiectul hotărârii de astăzi este doar de a actualiza chiriile.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot varianta propusă de domnul primar, care a fost până la urmă
aprobată cu 12 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Ştefan Marcel Mitrea şi 2 voturi împotrivă ale domnilor
Florin Georgescu şi Marian Pârvan, astfel că varianta domnului Liviu Dragomir nu a mai fost supusă la vot..
La alin.(3) al art.2 din hotărâre, unde s-a prevăzut actualizarea chiriei la tarabele/mesele/platourile din piaţă,
domnul Marian Pârvan a propus dublarea ei la 2,4 lei/m2/zi, însă propunerea nu a mai fost supusă la vot pentru
că s-a aprobat prima variantă propusă de domnul primar, de 1,2 lei/m2/zi, cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
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În fine, şi alin.(4) al aceluiaşi articol 1, unde s-a prevăzut stabilirea unei taxe de închiriere de 20 lei/ml a
utilajului de foraj orizontal pentru subtraversarea şoselelor/trotuarelor, a fost aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 voturi
împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan, cvorum cu care a fost aprobată şi hotărârea în
totalitatea sa.
La următoarele 4 proiecte de hotărâri, înscrise la punctele nr.9, 10, 11 şi 12 de pe ordinea de zi, nu au mai
fost intervenţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate după cum urmează:
-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri în activitatea de gestionare a câinilor cu sau fără stăpân de pe
raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, cu 13 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Florin
Georgescu şi Marian Pârvan;
-Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe
teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2014, în unanimitate;
-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor de urgenţă în anul 2014 pe teritoriul administrativ
al oraşului Ianca, cu 14 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu;
-Stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare sociale de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure aflate în stare de necesitate, în unanimitate.
Pe marginea ultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind validarea mandatului de consilier local
în funcţie al doamnei Spânu Mariana, în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu observ că doamna Spânu Mariana nu este prezentă în sală şi ca atare consider că nu
putem valida mandatul în lipsa dumneaei!”
Dl.Secretar: „Ba da, puteţi să validaţi mandatul şi în lipsă, sub condiţia depunerii jurământului la prima şedinţă
a consiliului local, când probabil îşi va motiva absenţa de astăzi.”
Chiar în timpul intervenţiei domnului secretar, doamna Spânu Mariana a intrat în sală, astfel că a fost înlăturat
şi acel presupus obstacol la care a făcut trimitere domnul Eugeniu Baltă.
Dl.Marian Pârvan: „Aş dori să ne spună domnul secretar, care este cadrul legal pentru a supune la vot
această hotărâre?”
Dl.Secretar: „Oricum eu am să vă răspund, dar vă întreb: chiar doriţi să notez întocmai această întrebare?”
Dl.Marian Pârvan: „Bineînţeles, aşa să o scrieţi!”
Dl.Secretar: „Eu unul nu vă mai înţeleg! De atâta timp doriţi să se valideze acest mandat de consilier local al
partidului dumneavoastră, iar acum nu vreţi să se mai voteze! Bun, ca să se valideze un mandat de consilier
local, trebuie să se adopte o hotărâre, iar adoptarea acestei hotărâri, ca oricare alta a consiliului local, se face
numai prin vot, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Acesta este cadrul legal
care vă permite să supuneţi la vot această hotărâre.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi s-a aprobat validarea mandatului de consilier local în funcţie al
doamnei Spânu Mariana, în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, cu 13 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale
domnilor Eugeniu Baltă şi Viorel Ciucaşu, după care doamna Spânu Mariana a dat citire şi a semnat în faţa celor
prezenţi jurământul prevăzut la art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, având şi următoarea
intervenţie:
Dna.Mariana Spânu: „Sunt bucuroasă şi onorată în acelaşi timp pentru validarea acestui mandat. Eu vă
asigur că voi face aşa cum am citit în jurământ, dar în acelaşi timp vă asigur că toate miştourile şi toate aberaţiile
care s-au făcut şi s-au spus aici vor fi auzite de cetăţeni, ca să ştie ce au ales în consiliul local.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Domnule preşedinte, ce-i cu ieşirea asta?! Cum îşi permite să vorbească în felul acesta?”
Dna.Mariana Spânu: Da, domnule Baltă, de atâtea ori am venit aici pentru validarea mandatului meu şi de
fiecare dată aţi făcut numai mişto şi aţi spus numai aberaţii despre mine.”
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde nu au mai fost intervenţii, astfel că
preşedintele de şedinţă, consternat de cele întâmplate în finalul şedinţei, a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 ianuarie 2014, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Liviu DRAGOMIR

Alexandru STERIAN
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OMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27 februarie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Liviu
Dragomir. 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 din subordinea consiliului local, precum şi şefii serviciilor din
aparatul de specialitate al primarului 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 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
31.01.2014 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali, în timp util, respectiv la şedinţele pe comisii din data de
25.02.2014, 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.215/2001-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 Florin Georgescu 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.333/17.02.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.11398/17.02.2014, 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 aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe
anul 2013;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2013;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2013;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico
Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2013;
5.-Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafeţe de păşune crescătorilor de animale şi stabilirea
suprafeţei de păşune pentru care Consiliul local al oraşului Ianca va depune cererea de sprijin pe suprafaţă
în campania 2014;
6.-Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului
Sîmpetru Nicuşor Octavian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
7.-Proiect de hotărâre privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului
Gociu Adrian Marinuş, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
8.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren din domeniul privat al oraşului Societăţii
Comerciale Recondit Serv S.R.L.Ianca, pentru extinderea construcţiilor pe terenul alăturat;
9.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate” în oraşul Ianca;
10.-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 2014;
11.-Diverse.
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Dl.Marian Pârvan: „Aş dori să ştiu de ce s-a modificat ora de desfăşurare a şedinţei, pentru că în adresa
domnului primar s-a spus că s-a făcut la solicitarea majorităţii consilierilor locali, iar la comisie niciun coleg
nu ştia despre aşa ceva!?”
Dl.Mircea Mircescu: „Cum domnule nu ştia nimeni, nu v-am spus eu că domnul primar are o şedinţă la
Brăila?!”
Dl.Primar: „Da, aşa este, mai am astăzi o şedinţă la Brăila şi am dorit să fiu prezent la ambele şedinţe.”
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile de
specialitate ale consiliului local, în continuarea lucrărilor şedinţei s-a trecut la dezbaterea primului proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca
pe anul 2013, la care au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Anul trecut, când am aprobat bugetul local, în anexă era prevăzut un articol de
cheltuieli denumit cultură şi susţinerea cultelor. Acum, în execuţia bugetară, observ schimbate denumirile şi
apar servicii culturale şi servicii religioase. Concret, pentru susţinerea cultelor s-a alocat suma de 800 mii lei,
iar în execuţie apar servicii religioase în sumă de 598 mii lei, motiv pentru care solicit să mi se pună la
dispoziţie cum s-au cheltuit banii la acest capitol şi ce s-a făcut cu diferenţa de bani.”
Dna.Georgiana Turcu: „Servicii culturale înseamnă casa de cultură, iar servicii religioase înseamnă
susţinerea cultelor, aşa este titulatura în execuţia bugetară. Da, aşa a fost, s-a aprobat suma de 800 mii lei
pentru toate bisericile şi s-a cheltuit doar 598 mii lei, restul rămânând în buget.”
Dl.Marian Pârvan: „La capitolul 84.02.01-Drumuri şi poduri, s-au cheltuit 98 mii lei, iar la capitolul
84.02.03-străzi, s-au cheltuit 27 mii lei. Vreau să ştiu care drumuri şi poduri s-au reparat şi asfaltat. ”
Dl.Primar: „S-au făcut plombări, atât în Ianca, str.Aviatorilor, cât şi în satele componente, cum ar fi Plopu,
dar s-au făcut şi reparaţii şi împietruiri.”
Dl.Florin Georgescu: „Sunteţi mulţumit de răspuns?”
Dl.Marian Pârvan: „Da!”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, după care a
fost supus la vot şi aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan şi 2 voturi
abţinere ale doamnei Spânu Mariana şi domnului Florin Georgescu.
La al doilea proiect de hotărâre, privind aprobarea Conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca pe anul 2013,
dezbaterile au avut loc pe articole, pe fiecare unitate de învăţământ, fiind înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Pentru domnul director al Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, o
întrebare: dacă s-a clarificat acel incident din luna decembrie, privind dispariţia unor pachete cu cadouri, şi
dacă a fost afectat bugetul instituţiei?”
Dl.Emil Ştefănuţ Dragomir: „Da, s-a rezolvat, în sensul că am recuperat prejudiciul de 120 lei.”
După aceste intervenţii, execuţia bugetară a acestui liceu a fost aprobată cu 13 voturi pentru şi 3 voturi
abţinere ale doamnei Spânu Mariana şi domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La execuţiile bugetare ale celorlalte unităţi de învăţământ, nu au mai fost intervenţii, fiind supuse pe rând
la vot şi aprobate, astfel:
-cu 14 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Fănel Băluţă şi Florin Georgescu, la Liceul
Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca;
-cu 15 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu, la Şcoala Gimnazială Plopu;
-cu 14 voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale domnilor Marian Pârvan şi Florin Georgescu, la Grădiniţa
Ianca;
În ansamblu, hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale doamnei Spânu
Mariana şi domnului Marian Pârvan şi 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu.
La Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice, care a făcut obiectul următorului proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi, au fost înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „La comisie nu am avut obiecţii pentru că nu primit Contul detaliat. Constat că de la an
la an, în loc să ni se pună la dispoziţie execuţia bugetară cât mai detaliată, noi o primim tot mai restrânsă!
Am discutat acest aspect cu doamna contabil şef de la D.S.P. şi mi-a spus că dacă ar fi făcut Contul detaliat
nu ar fi fost agreat de domnul secretar!”
Dna.Valerica Lungu: „Dar cum puteţi să spuneţi aşa ceva?! De ce dezinformaţi lumea? Eu am spus că
dacă nu prezentam forma corectă a Contului de execuţie nu ar fi fost acceptată de domnul secretar şi nu
ceea ce spuneţi dumneavoastră. Spuneţi-mi cum trebuie să fie întocmit acest Cont, dacă ştiţi?”
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Dl.Marian Pârvan: „Doamnă, pe site-ul Ministerului de Finanţe este modelul Contului de execuţie şi are
zeci de pagini, iar dumneavoastră aţi prezentat execuţia bugetară a celor 12 miliarde lei vechi pe două
pagini, în trei puncte: a, b şi c! La dumneavoastră nu sunt prezentate detaliat cheltuielile, ci o sinteză, iar
legea spune că trebuie să fie transparenţă şi publicitate la aprobarea bugetului şi a execuţiei bugetare.”
Dl.Florin Georgescu: „Aceeaşi discuţie am avut-o şi la comisie: noi nu avem de unde să ştim ce
înseamnă un capitol de cheltuieli sau altul şi de aceea vrem detaliat. Luaţi exemplul de la Contul de execuţie
a bugetului primăriei, care a fost prezentat în detaliu.”
Dna.Valerica Lungu: „Da, dar în Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului, detaliat aşa cum
aţi spus, se regăseşte şi execuţia noastră. Eu nu mai înţeleg ce doriţi?!”
Dl.Secretar: „În primul rând trebuie să vă spun că nu am avut nicio discuţie cu doamna Lungu pe tema
execuţiei bugetare, iar în al doilea rând daţi-mi voie să prezint domnului Pârvan un exemplar al Contului de
execuţie a bugetului Senatului României, de 970 miliarde lei, care este tot pe două pagini, adică în sinteză.”
Dl.Marian Pârvan: „Ştiu domnule secretar, că mi-aţi mai arătat şi anul trecut, dar eu vreau să ştiu în
detaliu orice leuţ cheltuit. La comisie am cerut să ni se dea detaliat ce sumă s-a cheltuit cu telefoanele şi
Internetul, iar astăzi am primit răspunsul în scris: 11 mii lei la 4 persoane! Dacă nu ceream detaliat, nu
aveam de unde să ştiu domnule secretar că s-a cheltuit o asemenea sumă pe telefoane şi Internet! Ce
abonamente sunt acolo, de s-au cheltuit atâţia bani? Vreau să ni se prezinte în scris la şedinţa următoare
cât s-a cheltuit detaliat cu telefoanele, cu Internetul, ce tip de abonament au încheiat, etc.”
Dl.Secretar: „Da, domnule consilier, puteţi cere detaliat cheltuielile la fiecare capitol din buget, dar în
execuţie nu o să vă apară câte creioane s-au cumpărat şi câte convorbiri telefonice au avut loc!”
Dna.Anca Dumitrache: „Nu sunt numai 4 persoane, ci mult mai multe care au telefoane: la salubrizare,
şoferii, la serviciul de gestionare a câinilor, etc. ”
Dl.Marian Pârvan: „Da, de aceea sunt iar turme de câini în oraş, în special în zona blocurilor D. Eu cred
că le daţi drumul şi să-i prindeţi iar, ca să vă faceţi de treabă, pentru că am observat că sunt crotaliaţi!”
Dna.Anca Dumitrache: „Nu am dat drumul la niciun câine din adăpost. Cu ocazia acelui viscol populaţia
a dat drumul la câini pe străzi, iar ei sunt crotaliaţi pentru că am avut o acţiune cu aşa ceva în tot oraşul, nu
numai cu cei din adăpost. ”
Aici s-au încheiat discuţiile la Contul de execuţie a bugetului D.S.P., fiind apoi supus la vot şi aprobat cu
13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale doamnei Spânu Mariana şi domnului Marian Pârvan şi 1 vot abţinere
al domnului Florin Georgescu.
La execuţia bugetară a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială nu au mai fost intervenţii, fiind aprobată 13
voturi pentru şi 3 voturi abţinere ale doamnei Spânu Mariana şi domnilor Marian Pârvan şi Florin Georgescu.
S-a ajuns astfel la al cincilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind închirierea unor
suprafeţe de păşune crescătorilor de animale şi stabilirea suprafeţei de păşune pentru care Consiliul local
al oraşului Ianca va depune cererea de sprijin pe suprafaţă în campania 2014, unde au fost următoarele
intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Mie nu mi se pare corect ca în acelaşi proiect de hotărâre să se aprobe închirierea
păşunii la două persoane diferite şi cred că trebuia să fie o hotărâre pentru fiecare.”
Dl.Secretar: „Să ştiţi că am procedat aşa pentru că cei de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
au dorit acest format, în care să se soluţioneze mai întâi cererile fermierilor şi apoi să se stabilească
suprafaţa pentru care consiliul local să solicite subvenţia în acest an.”
Dl.Florin Georgescu: „Am înţeles că după ce vor plăti chiria şi impozitul la păşune, tot le va mai rămâne
200 lei din subvenţie, pe care sunt obligaţi să-i utilizeze pentru fertilizarea păşunii.”
Dl.Primar: „Da, e posibil să le mai rămână bani din subvenţie şi vom urmări dacă îi vor utiliza la
fertilizarea păşunii.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Pentru că o să fie o subvenţie diferită de la an la an, eu vă propun să închiriem anual
păşunea şi nu pe 5 ani cum au cerut, iar chiria şi impozitul pe acest an să fie la nivelul subvenţiei, aşa încât
nimeni să nu profite de pe urma acesteia.”
Dl.Secretar: „Aţi observat că în proiect propunerea este de închiriere pe un an, dar chiria o puteţi stabili
doar la nivelul subvenţiei de anul trecut, pentru că pe anul în curs subvenţia se va stabili undeva în luna
octombrie.”
Dl.Valeriu Negoiţă: „Cu referire la domnul Miu Ion, vreau ca în contract să fie consemnat faptul că
suprafaţa închiriată să fie delimitată, iar chiriaşul să fie obligat să facă tabără de vară pe acel loc, adică să
nu mai vină cu animalele la sat pentru că, sub acest pretext, păşunează cu animalele şi pe restul păşunii, ca
să nu mai vorbim de numeroasele scandaluri pe care le face acest domn, de parcă ar fi stăpân pe toată
păşunea!”
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Dl.Primar: „Da, i-am delimitat păşunea şi anul trecut şi se pare că s-au mai redus certurile cu ceilalţi
crescători de animale. La domnul Burlacu situaţia este mai simplă pentru că păşunea solicitată este izolată
şi nu vor fi probleme.”
Dl.Florea Lupu: „Eu propun ca în contract să fie înscrisă şi obligaţia de a fi prezent un reprezentant al
primăriei atunci când se va fertiliza păşunea, ca să nu fie niciun dubiu.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Am citit în cererea domnului Burlacu Nicu cum că suntem obligaţi să-i închiriem
păşunea, făcând trimitere la o lege care este abrogată deja! Ei bine, la comisie am clarificat această
problemă, în sensul că în noua legislaţie nu mai există această obligaţie, lăsând decizia la latitudinea
consiliilor locale.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Eu cred că nu este corect să fixăm taxa de închiriere la nivelul subvenţiei, pentru că
în felul acesta nu încurajăm deloc crescătorii de animale. Ştim cu toţii cât de mult a scăzut numărul de
animale în ultimii ani şi a sosit timpul să facem ceva pentru cei care îşi câştigă existenţa din aşa ceva. Dacă
stabilim o chirie mare, aceasta se va regăsi în preţul produselor vândute la piaţă şi de aceea vă propun să
stabilim o chirie mai mică pentru a stimula şi pe alţii să crească animale. Normal ar fi fost ca şi impozitul să
fie la fel peste tot, dar din păcate nu putem face nimic pentru că inechitatea s-a făcut prin Codul fiscal!”
Dl.Primar: „Aveţi dreptate în privinţa impozitului, nu însă şi în privinţa chiriei pentru că, per total,
subvenţia este mai mare, iar aceasta va trebui să scadă preţul la brânză şi lapte. Oricum au folosit şi până
acum păşunea fără să plătească chirie, iar acum le rămân şi bani din subvenţie, deci nu există niciun motiv
să crească preţurile la produsele lactate. Practic, ei au făcut aceste cereri ca să nu mai aibe scandal cu
ceilalţi şefi de stână. Aici mai există însă un risc, acela ca noii chiriaşi să primească la stână şi alte animale
decât cele pe care le au în proprietate şi să perceapă taxe suplimentare sub motivul că plătesc chirie! Eu am
discutat deja cu domnul Burlacu despre această posibilitate şi m-a asigurat că nu se va întâmpla aşa ceva,
dar vă promit că voi urmări cu atenţie fenomenul ca să nu avem scandal din cauza păşunii.”
Dl.Ştefan Marcel Mitrea: „Eu nu sunt împotriva sprijinirii crescătorilor de animale, însă la Oprişeneşti va fi
imposibil să închiriem păşunea pentru că suprafaţa este extrem de mică în comparaţie cu numărul de
animale existente în sat, motiv pentru care, din principiu, eu nu voi fi de acord cu acest proiect de hotărâre.”
Dna.Mariana Spânu: „Dacă ar fi fost mediatizată posibilitatea închirierii păşunii, sigur ar fi fost interesaţi
mai mulţi crescători de animale să facă cereri. După şedinţa comisiei am discutat cu unii crescători de
animale de pe str.Sărăţeni şi nu ştiau nimic despre aşa ceva. Este o oportunitate ca aceşti oameni să
beneficieze de această păşune şi de aceea trebuie să le dăm şanse egale tuturor.”
Dl.Primar: „Doamnă, legislaţia a permis aşa ceva din anul 2002, deci nu este o idee nouă, însă nu putem
închiria 30 de ari pentru o vacă. Gândirea noastră era ca oamenii să se organizeze într-o singură asociaţie a
crescătorilor de animale şi să închirieze toată păşunea, însă nimeni nu a luat această iniţiativă. Nu putem
brăzda acum păşunea pentru că nu este productiv, dar, reţineţi, nimeni nu este dezavantajat dacă nu
închiriază păşunea! Pur şi simplu pot continua ca şi până acum şi nu se întâmplă nimic.”
În fine, s-a supus la vot şi acest proiect de hotărâre, care până la urmă a fost aprobat în forma propusă,
cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă al doamnei Spânu Mariana şi 3 voturi abţinere ale domnilor Florin
Georgescu, Ştefan Marcel Mitrea şi Marian Pârvan.
În schimb, la cele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind atribuirea de terenuri în folosinţă
gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnilor Sîmpetru Nicuşor Octavian şi Gociu Adrian Marinuş, în vederea
construirii de locuinţe proprietate personală, nu au mai fost intervenţii, fiind aprobate în unanimitate de voturi.
La al optulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului Societăţii Comerciale Recondit Serv S.R.L.Ianca pentru extinderea construcţiilor aferente
depozitului de materiale de construcţii, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Am citit raportul doamnei Dogărescu de la urbanism şi nu-mi este clar pentru ce se
concesionează acest teren. A construit ceva până acum, ce doreşte să extindă?”
Dna.Mioara Dogărescu: „Aţi observat că la dosar am depus autorizaţia de construire a depozitului de
materiale de construcţii, au împrejmuit deja terenul concesionat, însă solicitantul a ajuns la concluzia că
terenul iniţial este insuficient pentru proiectul pe care doreşte să-l realizeze şi de aceea a mai cerut şi
această diferenţă de teren, liber şi limitrof celuilalt concesionat.”
După aceste două intervenţii proiectul de hotărâre s-a supus la vot şi a fost aprobat cu 13 voturi pentru şi
3 voturi împotrivă ale doamnei Spânu Mariana şi domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La penultimul proiect de hotărâre, privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren
din domeniul privat al oraşului în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane şi prefabricate” în oraşul
Ianca, au fost următoarele intervenţii:
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Dna.Mariana Spânu: „Iată că ne bucurăm, în sfârşit, că se materializează un mai vechi proiect promovat
de partidul nostru, acela de a avea şi oraşul nostru o staţie de betoane. Pentru aceasta propun ca în caietul
de sarcini să se înscrie condiţia ca salariaţii să fie numai din localităţile noastre.”
Dl.Viceprimar: „Da, eu aş zice şi mai mult, ca salariaţii să fie numai de la partidul dumneavoastră! Adică,
cum credeţi doamnă că puteţi pune aşa condiţii?!”
Dl.Primar: „Doamnă, ce propuneţi dumneavoastră nu este legal. Putem eventual discuta în afara
contractului, dar în niciun caz nu putem trece aşa ceva în contract.”
Acestea au fost intervenţiile, după care proiectul de hotărâre s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 13 voturi
pentru şi 3 voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan şi al doamnei Mariana Spânu,
care a ţinut să precizeze că a votat aşa din cauza atitudinii domnului viceprimar.
Şi la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2014, au
fost intervenţii, astfel:
Dl.Eugeniu Baltă: „La propunerea doamnei Spânu şi cu sprijinul domnului secretar, comisia a completat
Planul cu încă o acţiune, aceea privind sprijinirea persoanelor aflate în stare de dificultate şi lipsite de
ajutorul familial, în sensul ca beneficiarii ajutorului social să-i ajute ori de câte ori este nevoie, nu numai
pentru deszăpezire cum s-a văzut pe la televizor acum cu viscolul din această lună. Să le care apă, să le
taie lemne, etc.”
Dl.Primar: „Oricum noi i-am ajutat pe toţi acum cu deszăpezirea, chiar şi fără să fie acţiunea prevăzută în
Plan, însă va fi o problemă cu ultimele zece zile din lună pentru că beneficiarii de ajutor social au obligaţia să
presteze orele de muncă până la data de 20 ale lunii. În fine, voi discuta cu serviciul de asistenţă socială şi
să vedem cum putem face planificarea să acoperim şi acele zile.”
După aceste intervenţii s-a aprobat şi această hotărâre, cu 15 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului
Florin Georgescu, ajungându-se astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost înregistrate
următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Vreau să-l rog pe domnul primar să-mi pună la dispoziţie, textual, cum s-au realizat
investiţiile în anul 2013, ce sumă s-a aprobat şi cât s-a cheltuit pe fiecare investiţie în parte.”
Dl.Radian Stănculescu: „Noi avem mari probleme la Plopu cu păşunatul animalelor, în sensul că unii şefi
de stână aduc ciobani de la munte, iar aceştia vin şi cu 500 de oi după ei şi refuză să mai primească oi din
sat, pe motiv că nu mai este loc pe păşune! De aceea vă rog domnule primar să interveniţi şi să interziceţi
şefilor de stână să mai aducă ciobani din alte localităţi.”
Dl.Primar: „Nu domnule consilier, problema nu-i la ciobani, ci la oamenii din sat care nu se înţeleg între
ei şi apelează la ciobani străini. Eu nu pot să interzic aşa ceva şi nici nu pot să intervin în modul de
organizare a crescătorilor de animale.”
Dl.Secretar: „Ba da, acum se poate face ordine şi aici, pentru că noua legislaţie în privinţa păşunii, mai
exact textul art.6 alin.(3) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.1064/2013 pentru aplicarea
O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, prevede pentru prima dată că
pajiştile aflate în domeniul public sau privat al localităţilor se utilizează doar de către membrii colectivităţii
locale, evident pentru păşunatul animalelor proprii. Aşadar, această prevedere trebuie adusă la cunoştinţa
cetăţenilor şi să se urmărească de către poliţia locală dacă se respectă, în special de către şefii de stână.”
Aici s-au încheiat intervenţiile, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 februarie 2014, drept pentru care s-a întocmit
prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Florin GEORGESCU

Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 31 martie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Fănel
Băluţă şi Liviu Dragomir. 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 directorul Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea consiliului local,
administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, precum şi şefii serviciilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului 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 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 27.02.2014 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 28.03.2014, 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, precum 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.399/20.03.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.13.019/20.03.2014, 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 preluarea clădirilor şi terenurilor aferente fostelor centrale termice în
administrarea directă a consiliului local;
2.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul
public administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.94, în vederea amenajării
unei terase pentru activităţi comerciale;
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a bugetelor unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat pe anul 2014;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670/10.09.2009;
5.-Proiect de hotărâre privind avizarea modificării art.106 alin.(5) din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel
de apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor pentru serviciul public
de furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare;
6.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate din cadrul consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului
proiect de hotărâre privind preluarea clădirilor şi terenurilor aferente fostelor centrale termice în
administrarea directă a consiliului local, asupra căruia au fost următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Văzând motivaţia din raport, o rog pe doamna director al D.S.P. să ne spună
când a constatat că centralele termice sunt într-o stare avansată de degradare, pentru că eu ştiu că nu
mai funcţionează de ani de zile, şi de ce s-a hotărât de abia acum să le predea?”
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Dna.Anca Dumitrache: „Ele s-au degradat în timp, însă nu am putut să le predăm pentru că trebuia
rezolvat pasivul aferent. Aici au fost nişte datorii istorice, de când se furniza agent termic în sistem
centralizat, şi de abia anul trecut au fost lichidate aceste restanţe, iar acum activul este liber de sarcini
aşa cum l-am primit.”
Dl.Marian Pârvan: „Anul trecut am hotărât casarea instalaţiilor din aceste centrale şi vreau să ştiu
dacă s-a dus la îndeplinire această hotărâre luată în urmă cu 6 luni?”
Dl.Primar: „Încă nu, a fost şi timpul acesta nefavorabil, dar o vom face în perioada imediat
următoare.”
Acestea au fost singurele intervenţii la acest proiect de hotărâre, care a fost supus la vot şi aprobat
cu 12 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Florin Georgescu şi 2 voturi împotrivă ale doamnei
Mariana Spânu şi domnului Marian Pârvan.
La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind organizarea licitaţiei publice pentru
închirierea unui teren din domeniul public administrat de consiliul local, situat în oraşul Ianca, str.Calea
Brăilei nr.94, în vederea amenajării unei terase pentru activităţi comerciale, nu au fost intervenţii, fiind
supus la vot şi aprobat în unanimitate.
La al treilea proiect de hotărâre, cel referitor la rectificarea bugetului local şi a bugetelor unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014, după ce domnul Marian Pârvan a precizat că
problemele ridicate în şedinţa comisiei s-au clarificat, nu au mai fost alte intervenţii, fiind şi el supus la
vot şi aprobat cu 13 voturi şi 2 voturi abţinere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.670/10.09.2009, au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Aş dori să ne spună domnul preşedinte de şedinţă, care lucrează în domeniu,
cât va plăti un cetăţean pentru racordarea/branşarea la aceste reţele de apă şi canalizare? Văd aici şi
104 lei şi 12 lei şi 81 lei, sau vor fi plătite toate trei taxe?”
Dl.Florea Lupu: „Nu, nu vor fi plătite toate trei taxe. Conform proiectului care se află acum în
derulare, taxa pentru proiectul de branşament în sumă de 104,84 lei şi taxa pentru obţinerea autorizaţiei
de construire în sumă de 81,45 lei nu va fi plătită de niciun cetăţean care se află în raza acestui
proiect. Singura taxă care va fi plătită la operator este cea de aviz de branşare în sumă de 12,10 lei, la
care se adaugă TVA, iar la primărie taxa de autorizaţie este tot cam de 15 lei. Ca să înţelegeţi mai bine,
acele taxe de 104,84 lei şi de 81,45 lei vor fi plătite doar de către noii abonaţi.”
Dl.Primar: „La fel vă confirm şi eu, că toate locuinţele din Ianca au branşamente şi că cetăţenii vor
plăti doar avizele de 15 lei + 15 lei.”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea penultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, după
care a fost supus la vot şi aprobat cu 12 voturi pentru şi 3 voturi abţinere ale doamnei Spânu Mariana şi
domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
În fine, la ultimul proiect de hotărâre, privind avizarea modificării art.106 alin.(5) din Regulamentul
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi avizarea Regulamentului privind
individualizarea la nivel de apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor
pentru serviciul public de furnizare apă potabilă şi pentru serviciul public de canalizare, nu au mai fost
intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu
şi 2 voturi abţinere ale doamnei Mariana Spânu şi domnului Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost prezentate petiţiile
domnilor Burlacu Nicu şi Miu Ion, ambele având acelaşi conţinut, cu referire la închirierea unor
suprafeţe de păşune potrivit HCL nr.20/27.02.2014, solicitând acum prelungirea perioadei de închiriere
de la 1 an la 5 ani, micşorarea chiriei de la 400 lei la 200 lei, plata chiriei la 31 decembrie, în loc de 30
septembrie, eliminarea obligaţiei de plată a impozitului, precum şi modificarea/eliminarea unor clauze
din contractul de închiriere. Pe marginea acestor petiţii au fost înregistrate următoarele intervenţii:
Dl.Burlacu Nicu: „Am solicitat închirierea păşunii crezând că ne veţi ajuta, pe noi crescătorii de
animale, să ne păstrăm în continuare această ocupaţie, dar în felul în care aţi aprobat, condiţiile pe care
le-aţi pus, mai rău ne face şi în această situaţie nici nu mai încheiem contractul de închiriere. Am mai
vorbit şi noi cu alţi colegi de-ai noştri din oraşul Însurăţei, iar acolo chiria s-a stabilit la 200 lei/ha şi cu
plata ei la sfârşitul anului, dar fără impozit. Noi nu vrem să ne îmbogăţim, dar nici aşa să rămânem
datori!”
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Dl.Primar: „În primul rând, eu nu ştiu dacă-i aşa cum spuneţi, iar fiecare răspunde pentru ce face,
dar impozitul pe terenul concesionat/închiriat este o obligaţie legală, prevăzut de Codul fiscal, şi nu
poate fi anulat aşa cum aţi cerut. O să ne spună domnul secretar dacă se poate anula impozitul. În al
doilea rând, să ştiţi că nu suntem obligaţi să vă închiriem păşunea, iar dacă nu vă convin condiţiile nu
mai încheiaţi contractul.”
Dl.Marian Pârvan: „Cât este impozitul?”
Dl.Secretar: „La Ianca este în jur de 110 lei, iar la Plopu în jur de 55 lei, dar să revenim la cerinţele
celor doi fermieri. Da, confirm că nu se poate anula impozitul pe teren pentru că este prevăzut de lege,
aşa cum a precizat şi domnul primar. Tot aşa, nu puteţi modifica nici acele clauze din contractul de
închiriere, pentru că este un contract cadru aprobat, în aplicarea legii, printr-un Ordin al Ministrului
Agriculturii şi, ca orice contract cadru, acele clauze sunt minimale şi obligatorii. Eventual el poate fi
completat cu alte clauze suplimentare, dar care să nu contravină celor din contractul cadru. În schimb,
este de competenţa dumneavoastră de a stabili data plăţii chiriei, nu şi a impozitului care are termene
fixe în Codul fiscal, respectiv 31 martie şi 30 septembrie, de a mări perioada de închiriere, dar până la 5
ani, şi de a stabili preţul chiriei, dar şi aici trebuie să fac unele precizări.
În contractul cadru se prevede că preţul închirierii nu trebuie să depăşească 50% din valoarea
masei verzi pe hectar, calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean. La data adoptării
HCL nr.20/27.02.2014, Consiliul Judeţean Brăila nu stabiliseră acest preţ, dar noi eram obligaţi de lege
să adoptăm hotărârea până la data de 1 martie, astfel că s-a menţinut preţul chiriei de anul trecut, cel
de 400 lei/ha. Ulterior, prin adresa nr.2429/27.02.2014, dar înregistrată la noi sub nr.12037/04.03.2014,
deci după şedinţa noastră, Consiliul Judeţean Brăila ne-a comunicat o producţie medie de 12 tone masă
verde pe hectar, cu un preţ mediu de 0,08 lei/kg, ceea ce înseamnă 960 lei/ha, adică 480 lei/ha
valoarea maximă a chiriei. Peste acest preţ nu puteţi trece, iar sub el puteţi stabili cât doriţi, dar
păstrându-se şi interesul public.
În concluzie, dacă doriţi să modificaţi cuantumul chiriei, data plăţii ei şi perioada de închiriere va
trebui să se promoveze un nou proiect de hotărâre pentru şedinţa următoare.”
Dl.Dănăilă Dorian: „Vedeţi ce dispute au creat cele două petiţii? Este o criză de oameni serioşi, iar ei
se confruntă cu această criză. Sunt puţini oameni ca ei şi trebuie să-i stimulăm şi de aceea sunt de
acord să se promoveze o nouă hotărâre la şedinţa următoare.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu zic să le cerem şi un plan de lucrări, nu numai aşa să ia banii şi gata! Cred că
am făcut o greşeală de-am închiriat păşunea! Cât este subvenţia pe hectar?”
Dl.Secretar: „V-am spus şi data trecută că pentru acest an subvenţia se va stabili în a doua parte a
anului, aşa cum a fost de fiecare dată. Anul trecut a fost undeva în jur de 640 lei/ha.”
Dl.Primar: „Da, şi eu sunt de acord dacă propuneţi promovarea unui nou proiect de hotărâre în
sensul celor discutate anterior, atunci cei doi să prezinte şi un plan de lucrări pentru păşunea închiriată.”
Dl.Radian Stănculescu: „Vedeţi ce s-a întâmplat?! Nu era mai bine să nu închiriem păşunea la
nimeni, aşa cum v-am spus data trecută? Noi nu am făcut decât să trecem peste voinţa oamenilor din
sat, care s-au pronunţat ferm împotriva închirierii păşunii, în urma unui sondaj de opinie făcut recent, iar
acum, dacă mai vreţi să micşorăm şi chiria, o să ne trezim cu sala plină aici pentru că miza este
subvenţia şi nimic altceva.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Vă atrăgeam atenţia data trecută că cei doi fermieri au precizat în cereri că
suntem obligaţi să le închiriem păşunea, făcând trimitere la o lege abrogată! Vă spun încă odată că
nimeni nu ne obligă să închiriem păşunea.”
În final, preşedintele de şedinţă a supus la vot propunerea de a se promova un nouă hotărâre în
sensul celor discutate până acum, însă propunerea nu a fost aprobată, cvorumul înregistrat fiind de 2
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 11 voturi abţinere, după care preşedintele de şedinţă a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 februarie 2014, drept
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Florea LUPU

Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 02 aprilie 2014, în cadrul şedinţei de îndată 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.
Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi de astăzi este supus aprobării
în procedura de urgenţă, astfel că nu a mai fost necesară efectuarea publicităţii. Tot aşa,
procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 31.03.2014, precum şi cel de astăzi,
urmează a fi supuse aprobării la proxima şedinţă ordinară a consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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 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.455/01.04.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire
prin Convocatorul nr.13.492/01.04.2014, 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 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.24/
27.02.2014 privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui teren din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, în scopul realizării obiectivului „Staţie de betoane
şi prefabricate”;
După ce domnul secretar a prezentat pe larg contextul convocării de îndată a consiliului
local pentru dezbaterea şi adoptarea acestei hotărâri, şi după ce preşedintele de şedinţă a dat
citire materialelor supuse aprobării, au fost următoarele intervenţii:
Dna.Mariana Spânu: „Spuneţi-ne dacă se respectă distanţa de 500 m şi faţă de abatorul de
păsări, unde îşi desfăşoară activitatea destui oameni?”
Dl.Secretar: „Nu, distanţa se referă la locuinţe şi nu la locurile de muncă ale persoanelor,
pentru că nu se pune problema nocivităţii, ci a disconfortului.”
Dl.Florea Lupu: „Pe cei de la mediu i-aţi consultat dacă această locaţie este în regulă?”
Dl.Primar: „Da, chiar am fost împreună acolo şi am vizitat amplasamentul şi este în regulă.”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea proiectului de hotărâre, după care a fost supus la
vot şi aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu şi 2 voturi
abţinere ale doamnei Spânu Mariana şi domnului şi Marian Pârvan, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 02 aprilie 2014, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două)
exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mircea MIRCESCU

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 30 aprilie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Fănel Băluţă. 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 din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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.7 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, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din 31.03.2014 şi
02.04.2014, au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 28.04.2014, au fost
publicate pe pagina proprie de internet şi afişate la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra
cărora nu au fost obiecţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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 Mircea Mircescu, ales preşedinte de şedinţă pe data de 02.04.2014,
conduce şi şedinţa de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.464/17.04.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.14.127/07.04.2014, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care se
mai propune completarea cu un proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafeţe de 6000 mp teren
neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local pentru realizarea obiectivului „Forarea şi
echiparea Sondei de explorare-evaluare A.7 Bordei Verde Vest”, pe raza satului Tîrlele Filiu, astfel că ordinea de
zi finală supusă la vot şi aprobată cu 15 voturi pentru şi 1 vot împotriva completării ordinii de zi al domnului Florin
Georgescu, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
domnului Tudoroiu Gheorghe, concesionarul terenului şi proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat
în intravilanul satului Gara Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unor suprafeţe de pajişti din
domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local;
3.-Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafeţe de 6000 mp teren neproductiv din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local pentru realizarea obiectivului „Forarea şi echiparea Sondei de explorareevaluare A.7 Bordei Verde Vest”, pe raza satului Tîrlele Filiu;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile
de specialitate din cadrul consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre
privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local domnului Tudoroiu
Gheorghe, concesionarul terenului şi proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în intravilanul
satului Gara Ianca, pe marginea căruia a fost înregistrată doar intervenţia domnului Florin Georgescu, astfel:
Dl.Florin Georgescu: „Vreau doar să spun ce-am spus şi la comisie, anume că preţul de 2,3 euro/mp rezultat
din raport este prea mic, motiv pentru care propun 4 euro/mp.”
După această intervenţie s-a supus la vot proiectul de hotărâre, în varianta propusă de primar, care s-a
aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Marian Pârvan şi 2 voturi împotrivă ale consilierilor locali
Mariana Spânu şi Florin Georgescu.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la organizarea licitaţiei publice pentru
închirierea unor suprafeţe de pajişti din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, au fost
următoarele intervenţii:
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Dl.Secretar: „Contextul promovării acestei noi hotărâri în privinţa păşunii, este următorul: în vechea legislaţie
se prevedea posibilitatea atribuirii directe a păşunii crescătorilor de animale, prevedere care nu a mai fost
preluată şi de actuala Ordonanţă. Totuşi, anterior procedurii de adoptare a H.C.L.nr.20/27.02.2014, care acum se
cere revocată, am convenit cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului că varianta organizării licitaţiei nu îşi are rostul
atâta timp cât sunt solicitări diferite pentru închirierea păşunii, şi ca specii de animale şi ca localităţi: o persoană a
solicitat păşune pentru bovine în satul Plopu, iar cealaltă pentru ovine în oraşul Ianca. Ulterior însă, după mai
bine de o lună (perioadă în care am mai avut două şedinţe de consiliu şi în care puteam modifica acea hotărâre
astfel încât să fie şi timpul necesar organizării licitaţiei publice şi încadrarea în termenul de depunere a cererilor
de subvenţie până la 15 mai, plus că tot în această perioadă am încheiat deja contractul de închiriere cu domnul
Miu Ion pentru că, potrivit legii, hotărârea a intrat în vigoare la 5 zile de la data înregistrării la Prefectură) am
primit această adresă de revocare, iar acum aveţi, din punctul meu de vedere, următoarele variante: să ignoraţi
solicitarea de revocare şi să menţineţi în vigoare Hotărârea nr.20/27.02.2014, urmând ca instanţa de contencios
să se pronunţe asupra legalităţii ei, sau să adoptaţi hotărârea de astăzi, aşa cum a fost promovată de domnul
primar. Legat de această problemă, am ascultat recent o declaraţie a actualului ministru al agriculturii, cum că
anul acesta va fi ultimul în care consiliile locale sunt considerate fermieri activi şi vor mai putea lua subvenţii pe
păşune, urmând ca de la anul să fie puşi în prim plan crescătorii de animale, adică să fim obligaţi să le închiriem
păşunea, pentru că din cauza mizei subvenţiei din aceşti ani consiliile locale refuzau închirierea păşunilor, făcând
oarecum abuzuri din punctul dumnealui de vedere, adică vrând să spună că şi acum suntem obligaţi la
închirierea acestora. Pornind de la aceste controverse în privinţa păşunii, prin adresa nr. 14127/ 28.04.2013 am
solicitat Instituţiei Prefectului un punct de vedere clar, dacă suntem obligaţi să închiriem păşunea şi dacă putem
lua subvenţie, chiar dacă pasc pe ea animalele cetăţenilor, deşi nu au contracte de închiriere.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu am mai discutat cu oamenii şi am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să nu mai
închiriem la nimeni păşunea, pentru că începem să-i incităm. Sunt atâtea ezitări legislative, nu putem să-i
împăcăm pe toţi, aşa că mai bine deloc decât să creăm atâtea certuri!”
Dl.Secretar: „Există deja o plângere a domnului Burlacu Nicu, cum că un alt cetăţean a amplasat deja stâna
pe păşunea care a solicitat-o dumnealui, fără să aibă contract de închiriere, solicitând intervenţia domnului primar
de a ridica acea stână până la organizarea licitaţiei.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Vedeţi, exact ce vă spuneam! De ce să agităm acum spiritele cu închirierea, când de atâţia
ani am avut linişte în privinţa utilizării păşunii?! Noi, consilierii locali, avem interesul să fie bine pentru toată
lumea, să nu creăm o inechitate de dragul de a ajuta pe cineva.”
Dl.Dănăilă Dorian: „Eu nu sunt de acord să nu mai închiriem păşunea. Mă uitam pe cererea domnului Miu Ion
şi am văzut câtă zbatere a fost la acest om, care de fapt trăieşte de pe urma acestor animale. S-a zbătut să facă
asociaţie, a umblat peste tot, şi vă spun eu că nu i-a fost uşor! Numai cine nu are o societate nu ştie cum este, şi
de aceea trebuie să-i ajutăm şi nu să le închidem uşa în nas! O să ajungem ca în celebrul roman Baltagul!”
Dl.Mircea Mircescu: „Aşa este, dar la Plopu s-a creat şi o situaţie neplăcută din cauza domnului Miu Ion. Anul
trecut a închiriat cele 6 ha dar păştea animalele şi pe cealaltă suprafaţă de păşune, la un loc cu ceilalţi, fapt ce i-a
enervat pe cetăţeni şi a creat tensiune acolo.”
Dl.Florea Lupu: „Eu nu înţeleg care-i diferenţa între a păşuna liber animalele, fără niciun fel de chirie, şi cea
de a se închiria păşunea aproape cu aceeaşi sumă ca subvenţia?.”
Dl.Florin Georgescu: „Eu unul nu sunt de acord să mai închiriem păşunea şi după aceea să ne trezim cu sute
de animale aduse la păşunat din alte localităţi, dar dacă veţi aproba organizarea licitaţiei publice, atunci măcar
măriţi chiria la 480 lei/ha.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Totuşi, cum se va rezolva problema la licitaţie cu acea suprafaţă solicitată de domnul
Burlacu Nicu, dacă celălalt a amplasat deja păşunea?”
Dl.Mircea Mircescu: „Câştigă cel care oferă un preţ mai mare.”
Dl.Secretar: „Lucrurile nu sunt chiar aşa de simple! Printre documentele cerute în caietul de sarcini sunt şi
adeverinţele cu numărul de animale înscrise R.N.E., iar dacă cetăţeanul care a amplasat deja stâna are doar 10
oi ale sale, pentru că nu se poate lua în calcul animalele celorlalţi cetăţeni care au format stâna deoarece nu au
format o asociaţie, atunci, pe baza normativului de 19,6 oi/ha, suprafaţa necesară a fi închiriată este de doar 0,50
ha. Aşadar, comisia de licitaţie va trebui să fie foarte atentă la aceste aspecte.”
Dl.Ştefan Marcel Mitrea: „Ce se întâmplă dacă domnul Miu Ion a depus deja cererea de subvenţie la APIA
pentru cele 6 ha închiriate, iar noi hotărâm astăzi că nu mai închiriem?.”
Dl.Secretar: „Da, e o întrebare bună!. Dacă hotărâţi să nu mai închiriaţi, atunci devine nul de drept şi acel
contract de închiriere, iar despre aceasta vom înştiinţa APIA şi pe domnul Miu.”
Acestea au fost principalele intervenţii la acest proiect de hotărâre, la care preşedintele de şedinţă a
concluzionat că sunt două variante: prima propusă de domnul primar, aceea de a se organiza licitaţie publică, iar
a doua variantă, cea propusă de domnul Eugeniu Baltă, de a nu se mai închiria nicio suprafaţă de păşune şi
oamenii să folosească liber întreaga pajişte comunală.
2

Astfel, s-a supus la vot prima variantă propusă de domnul primar, dar care nu a întrunit numărul de voturi
necesar aprobării, cvorumul înregistrat fiind următorul: 2 voturi pentru ale domnilor Dorian Dănăilă şi Bădiţă
Moldoveanu, 4 voturi abţinere ale domnilor Viorel Ciucaşu, Mircea Mircescu, Ştefan Marcel Mitrea şi Marian
Pârvan şi 10 voturi împotrivă.
Dl.Secretar: „În aceste condiţii, dacă aprobaţi varianta propusă de domnul Eugeniu Baltă, aceea de a nu se
mai închiria deloc păşunea, atunci se modifică radical hotărârea de astăzi, în sensul că se va abroga pur şi
simplu art.1 din H.C.L.nr.20/27.02.2014 şi va creşte cu 36,52 ha suprafaţa pentru care consiliul local va solicita
subvenţia pe suprafaţă, dacă răspunsul va fi pozitiv din partea APIA.”
Într-adevăr, s-a supus la vot varianta propusă de domnul Eugeniu Baltă, care a fost aprobată cu 13 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Dorian Dănăilă şi Bădiţă Moldoveanu şi 1 vot abţinere al domnului Marian
Pârvan.
La al treilea şi ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind închirierea unei suprafeţe de 6000 mp
teren neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local pentru realizarea obiectivului
„Forarea şi echiparea Sondei de explorare-evaluare A.7 Bordei Verde Vest”, pe raza satului Tîrlele Filiu, au fost
următoarele intervenţii:
Dna.Mariana Spânu: „Am citit în studiul de oportunitate că sunt şi motive de ordin social şi de aceea aş dori
să ne spună doamna Dogărescu câte persoane cu buletin de Ianca lucrează la această societate? Mai mult sau
mai puţin de 10? Întreb asta pentru că am reţineri de cum s-au obţinut aceste locuri de muncă!”
Dl.Mircea Mircescu: „Nu, o să vă răspund eu pentru că ştiu foarte bine situaţia de acolo. Este o firmă privată
americană şi care nu se joacă cu angajările pe intervenţii! Acolo lucrează numai oameni din Ianca, angajaţi după
interviuri şi selecţii dure, oameni care au lucrat tot în sistem şi care sunt foarte bine pregătiţi din punct de vedere
profesional. Îmi pare râu că doamna pune problema în acest fel şi că are aceste suspiciuni, pentru că, până la
urmă, nu este treaba noastră ce se întâmplă acolo.”
Dl.Dănăilă Dorian: „Mă bucură grija doamnei pentru locurile de muncă ale locuitorilor acestui oraş, iar asta o
spun cu toată sinceritatea, fără ipocrizie, dar să ştiţi că este aşa cum a zis domnul viceprimar, pentru că nicio
firmă nu-şi poate permite să angajeze persoane din alte localităţi, deoarece ar însemna costuri suplimentare.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Da, cunosc şi eu că peste 70% din salariaţii de acolo sunt din Ianca, din cei disponibilizaţi
de la Petrom.”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea ultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, după care a fost
supus la vot şi aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Marian Pârvan şi 2 voturi împotrivă ale
doamnei Spânu Mariana şi domnului Florin Georgescu.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde preşedintele de şedinţă a prezentat
scrisoarea nr.14127/30-04-2014 a domnului primar prin care se informează consiliul local şi se solicită totodată
aprobarea acestuia de a da curs invitaţiei domnului Fabrice Roussel, primarul localităţii La Chapelle Sur Erdre,
aceea de a participa în perioada 13-15 mai 2014 la ceremonia de semnare a Protocolului de înfrăţire între oraşul
Ianca şi localitatea La Chapelle Sur Erdre, departamentul Nantes-Loire Atlantique, Franţa.
Cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu şi 1 vot abţinere al doamnei Mariana
Spânu, consiliul local a aprobat suma de 4500 lei pentru cheltuielile de deplasare a domnului primar şi a încă
unei persoane din cadrul primăriei, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare
a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30 aprilie 2014, 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, 27 mai 2014, în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Liviu
Dragomir. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar
Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi de astăzi sunt supuse aprobării în procedura de urgenţă, astfel că nu a
mai fost necesară efectuarea publicităţii acestora. Tot aşa, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de
30.04.2014, precum şi cel de astăzi, urmează a fi supuse aprobării la proxima şedinţă ordinară a consiliului local.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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.498/26.05.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.15.247/26.05.2014,
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 aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae
Oncescu, oraşul Ianca”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4-Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă;
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al oraşului Ianca şi al Liceului tehnologic „Nicolae
Oncescu” Ianca, pe anul 2014.
După ce domnul secretar a prezentat contextul convocării de îndată a consiliului local pentru dezbaterea şi
adoptarea acestor hotărâri, s-a trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, la care au fost
următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „Totuşi, înainte de a trece la dezbateri, vreau să ştiu şi eu de ce ordinea de zi de astăzi nu a
conţinut şi punctul Diverse?”
Dl.Secretar: „În practica de până acum a consiliului local, punctul Diverse nu a fost înscris vreodată pe ordinea
de zi a şedinţelor extraordinare sau de îndată. De altfel el nu este obligatoriu nici la şedinţele ordinare, însă la
acestea a fost mereu înscris pentru a se da posibilitatea interpelărilor, întrebărilor, luărilor de cuvânt, etc.”
Dl.Marian Pârvan: „Când pot să vin la primărie să consult şi eu proiectul campusului?”
Dl.Primar: „Săptămâna viitoare, cred că îl puteţi consulta.”
Dl.Florin Georgescu: „Am citit raportul domnului Teiş, dar nu a rezultat din acesta importanţa sau necesitatea
realizării acestui obiectiv şi de aceea întreb: câţi elevi credeţi că vor sta în cămin, fiindcă avem experienţa de la
celălalt liceu, care are cămin dar niciun elev nu stă în el şi preferă să facă naveta?! Ştiu că până în anul 1990 se
obişnuia să se stea la cămin, dar acum, de când s-au pus la dispoziţie microbuzele, toţi fac naveta şi atunci se pune
întrebarea firească: de ce să mai cheltuim banii cu acest cămin şi inclusiv cu cantina? Da, cu garsonierele pentru
profesori sunt de acord, ele sunt un lucru bun pentru că aşa vor fi atrase cadrele didactice.”
Dl.Primar: „Acesta este un proiect tip al Ministerului Educaţiei aprobat la nivel naţional în urmă cu 6 ani, finanţat
la început de Guvern, care cuprinde şi cămin şi cantină, de la care nu ne putem abate. Acum, pentru că din 2009 s-a
sistat finanţarea acestor proiecte, am găsit o altă sursă de finanţare nerambursabilă şi este păcat să nu profităm de
ea. Eu vă spun că se vor crea condiţii foarte bune aici şi o să vedeţi că elevii vor opta pentru cămin şi vor renunţa la
navetă, mai ales că de la an la an ministerul de resort a micşorat subvenţia la transportul elevilor, iar când s-a făcut
proiectul tip nici nu exista această subvenţie şi de aceea s-au prevăzut cămin şi cantină.”
Dl.Marian Pârvan: „Ce capacitate de cazare va avea căminul, câţi elevi credeţi că se vor caza?”
Dl.Primar: „Dacă vă răspund acum s-ar putea să greşesc pentru că nu am toate datele. Când vom consulta
împreună proiectul ne vom edifica.”
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Dl.Eugeniu Baltă: „Viitorul învăţământului din ţara noastră va fi identic cu cel din afară, unde copiii rămân în
unitatea şcolară până la ora 1700, acolo servesc masa, se odihnesc, îşi fac temele, iar acasă merg fără ghizdan! Aşa
este gândit şi acest proiect şi nu înţeleg de ce să ne opunem la o investiţie care se poate face în acest oraş, care ne
va aduce prestigiu şi prestanţă?! Să nu uităm că proiectul cuprinde şi o sală de sport, iar noi trebuie să punem din
nou accent pe educaţia fizică lăsată deoparte atâţia ani, tocmai din cauza infrastructurii precare. Toţi cei din afară,
tineri şi bătrâni laolaltă, fac echipe de sport, au o cultură sănătoasă şi trebuie să le urmăm exemplul.”
Dna.Mariana Spânu: „Nu ştiu dacă va reuşi acest proiect, iar eu sunt sceptică din experienţa celuilalt proiect
similar, after school, care a fost abandonat din cauza a 15 părinţi care nu au avut posibilitatea materială de a
suporta costurile proiectului. Eu nu cred că cei din comuna Şuţeşti vor prefera să stea la cămin şi vor renunţa la
navetă. Da, proiectul sună frumos, contribuţie de doar 2%, dar mă tem că va avea aceeaşi soartă ca celălalt proiect
şi ca sălile de sport care se prăpădesc nefolosite!”
Dl.Dorian Dănăilă: „Eu nu sunt de acord cu cea spus colega mea pentru că personal am trăit experienţa cu
căminul şi cantina la liceul din deal, până să se transforme în liceu industrial. Îmi aduc aminte că rămâneau în cămin
foarte mulţi elevi şi se obţineau rezultate de excepţii la învăţământ, tocmai pentru că erau tot timpul controlaţi, ţinuţi
sub supraveghere şi învăţau, nefiind lăsaţi să plece în oraş. Chiar a fost un proiect pilot pentru aşa ceva, cu liceul
nostru din Ianca la întrecere cu unul din Iaşi! Merg mai departe şi spun că, mai nou, se pune serios accentul din nou
pe şcolile profesionale, de meserii, iar acest proiect va veni în sprijinul celor care vor să înveţe o meserie. Cu noile
condiţii sigur vor fi atraşi elevi nu numai din comunele învecinate, ci şi din alte judeţe limitrofe, de aceea salut
această iniţiativă şi sunt total de acord cu ea. ”
Dl.Primar: „Da, am uitat să vă spun că în cadrul proiectului se construiesc şi ateliere şcolare de meserii.”
Dl.Viorel Ciucaşu: „Este un proiecte superb. Avem acel corp de clădire început de 6 ani şi nefinalizat, care se
uzează moral. Vom avea şi noi, în sfârşit, o sală de sport unde să facem mişcare şi să nu mai mergem la Făurei. Îi
felicit pe cei care au s-au gândit şi promovat acest proiect!”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea proiectului de hotărâre, după care a fost supus la vot şi aprobat cu 14
voturi pentru şi 2 voturi abţinere ale doamnei Spânu Mariana şi domnului şi Florin Georgescu.
La celălalt proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, dezbaterile au avut loc pe articole, înregistrându-se
următoarele intervenţii:
Dl.Marian Pârvan: „La art.1 lit.a), n-am înţeles cei cu suma de 300 mii lei: a rămas de la căminul cultural după ce
s-au finalizat lucrările?”
Dl.Primar: „Nu, nu este aşa. Vă amintiţi că la începutul anului am alocat aproximativ 600 mii lei pentru căminul
cultural din satul Plopu, însă până acum nu am început lucrările deoarece nu am primit avizul de la minister pentru
schimbarea destinaţiei şcolii vechi şi a o transforma în cămin cultural. A fost singura sursă de unde să luăm bani
pentru a finanţa primele lucrări de continuare a proiectului la campus.”
Dl.Marian Pârvan: „Totuşi, este o hotărâre a consiliului local. Să înţeleg că nu vom mai face acest cămin
cultural?”
Dl.Bădiţă Moldoveanu: „Păi astăzi nu tot printr-o hotărâre modificăm lista de investiţii!”
Dl.Primar: „Cred că s-a înţeles greşit! Şi Căminul cultural Plopu se va realiza, doar că în acest an nu se va mai
putea cheltui întreaga sumă alocată, iar dacă se va întârzia cu avizul, nu este exclus să mai luăm şi diferenţa de
sumă şi să o alocăm la alte proiecte aflate acum în derulare.”
Dl.Marian Pârvan: „Mie îmi pare rău că nu este prezentă doamna contabil şef să-mi dea explicaţii şi la art.1 lit.b).
Când am aprobat bugetul pe acest an ne-a spus că avem deficit, iar acum vine şi ne prezintă un excedent de 88 mii
lei!”
Dl.Primar: „Cum domnule consilier să aprobăm deficit la autofinanţate? Vă rog să verificaţi ce-am aprobat în
ianuarie şi o să vedeţi că nu-i aşa.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot art.1 şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor
Georgescu Florin şi Marian Pârvan şi 1 vot abţinere al doamnei Mariana Spânu.
La al doilea articol din hotărâre, care a vizat rectificarea bugetului de autofinanţate al Liceului Tehnologic „Nicolae
Oncescu” Ianca, după ce directoarea liceului a prezentat proiectul accesat şi celelalte motive care impun această
rectificare, nu au mai fost intervenţii, fiind supus la vot şi aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Georgescu Florin şi 1 vot abţinere al doamnei Mariana Spânu.
În fine, s-a supus la vot şi hotărârea în ansamblu, fiind şi ea aprobată cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale
domnilor Georgescu Florin şi Marian Pârvan şi 1 vot abţinere al doamnei Mariana Spânu, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 mai 2014,
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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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27 iunie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Ştefan Marcel Mitrea
şi Radian Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul
secretar Alexandru Sterian, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit rapoartele
de susţinere a proiectelor de hotărâri, iar 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.7 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, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din 30.04.2014 şi 27.05.2014,
au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 25.06.2014, au fost publicate pe
pagina proprie de internet şi afişate la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra cărora nu au fost
obiecţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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, este ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din acest moment a
preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.547/17.06.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16040/17.06.2014,
publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care se mai propune de către
domnul primar completarea cu încă un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, astfel că
ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat
ale oraşului Ianca administrate de consiliul local;
2.-Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, în scopul înfiinţării unui punct de lucru în oraşul Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local
Sucursalei OMV Petrom SA- E&P România - Asset IX Moldova Sud, pentru dezvoltarea unor obiective petroliere pe
raza satului Oprişeneşti;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014;
5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de
specialitate din cadrul consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind
însuşirea Inventarelor bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat ale oraşului Ianca administrate de
consiliul local, pe marginea căruia au fost reţinute următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Am câteva observaţii de făcut, după care voi adresa şi întrebări legate de aceste
inventare. În primul rând, am constatat că lipseşte procesul verbal al comisiei de casare, fiind prezentată doar lista
bunurilor propuse spre casare. Apoi, aşa cum este redactată hotărârea nu înţelegi despre ce bunuri din domeniul
public este vorba?! Se spune că se modifică poziţia cutare şi că va avea următorul cuprins…A venit la comisie
doamna Dogărescu cu Inventarul şi am văzut care sunt acele bunuri, dar era bine ca şi în această hotărâre să se fi
precizat şi denumirea acelui bun la care se modifică valoarea sau alte elemente de identificare.”
Dl.Secretar: „Am crezut că am lămurit acest aspect la comisie şi că nu mai era cazul să reveniţi cu aceeaşi
problemă! Ştiţi că vi s-a prezentat Inventarul şi aţi văzut care sunt bunurile la care se modifică valoarea. V-am
explicat şi acolo că acesta este formatul hotărârii agreat de către Ministerul Administraţiei şi Monitorul Oficial.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu cred că se putea scrie acolo, în paranteză, despre ce bun este vorba. De ce să nu se
poată?. Nu există că aşa vrea formatul nu ştiu cine!”
Dl.Secretar: „Domnule consilier, nu sunteţi la primul mandat, iar la dumneavoastră sunt alte pretenţii! Ce este
pentru prima dată când facem aşa ceva? Acesta este obligatoriu formatul hotărârii, altfel muncim în zadar!”

Dl.Florin Georgescu: „Bine, revenim la lista cu bunurile propuse spre casare şi aş dori nişte lămuri. La punctul 1
văd că sunt propuse la casare 610 europubele cu o valoare de 31.130 lei. Din câte observ eu, acestea au o viaţă
scurtă, dar dacă era acel proces verbal al comisiei de casare poate că s-ar fi spus şi motivul scoaterii lor din uz.
Chiar nu se mai puteau folosi? Să le fi reparat pe unele din ele, ca să nu mai dăm iar 37 de mii pe altele noi! Mai
departe: la poziţia 4 este un feliator, iar la poziţia 17 nişte corturi. Unde s-a folosit acesta? În fine, revenind la
domeniul public, în anexa de completare este propus un apartament în care să se amenajeze cabinete medicale
ambulatorii. Nu s-a reuşit să se facă secţie de spital la UAMS, iar acum facem cabinete ambulatorii! Acum, fără
ironie, o supun: haideţi să facem cabinete pe fiecare stradă şi în fiecare sat!”
Dl.Primar: „Să le luăm pe rând: aţi spus că nu există un proces verbal al comisiei de casare. Domnule consilier,
acesta se va face după ce veţi aproba lista, practic se va face un proces verbal pentru valorificarea fiecărui bun
casat. Apoi, europubelele, să ştiţi că sunt acelea folosite la transportul gunoiului de grajd, animalier şi nu menajer, şi
de aceea s-au scos din uz mai repede. Feliatorul s-a folosit la bucătăria căminului cultural, când se închiria sala
pentru nunţi sau alte evenimente, iar corturile au fost folosite la bazinul de înot. În fine, dacă tot aţi amintit, ironic, de
secţia de spital, vreau să vă anunţ acum în premieră că de la data de 1 iulie aceasta va începe să funcţioneze, iar
Spitalul Făurei va înfiinţa şi acele cabinete medicale ambulatorii.”
Dl.Florin Georgescu: „Atunci este foarte bine, dar nu s-a anunţat nimic până acum şi nu am ştiut că va funcţiona
secţia de spital de la 1 iulie.”
Dl.Marian Pârvan: „Eu am o obiecţie cu privire la componenţa comisiei de inventariere, în sensul că nu s-a
respectat întocmai structura prevăzută de H.G.nr.548/1999, unde se precizează că pentru inventarierea bunurilor din
domeniul public se prevede o comisiei specială.”
Dl.Valeriu Negoiţă: „Haideţi domnule consilier, acum nu-i bună comisia! Gata, vă rog să încheiem discuţiile şi să
trecem la vot.”
Într-adevăr, aici s-au încheiat intervenţiile pe marginea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, după
care s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru, 1 vot abţinere al doamnei Mariana Spânu şi 2 voturi
împotrivă ale domnilor Marian Pârvan şi Florin Georgescu.
La următoarele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind închirierea unui spaţiu Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor Brăila, respectiv închirierea unui teren Sucursalei OMV Petrom SA, nu au mai fost
intervenţii, fiind supuse pe rând la vot şi aprobate, primul cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere al domnului Bădiţă
Moldoveanu, iar celălalt cu 12 voturi pentru, 2 voturi abţinere ale doamnei Mariana Spânu şi domnului Marian
Pârvan şi 1 vot împotrivă ale domnului Florin Georgescu, cu precizarea că la primele două proiecte de hotărâri de pe
ordinea de zi nu au fost în sală şi nu au votat domnul Fănel Băluţă şi doamna Ani Munteanu.
S-a ajuns astfel la ultimul proiect de hotărâre, cel referitor la rectificarea bugetului local, la care domnul Marian
Pârvan a cerut ca dezbaterile să se facă pe fiecare capitol de cheltuieli în parte. În privinţa cofinanţării proiectului de
la Muzeul Ianca, a fost invitat domnul Ion Bărbuceanu - iniţiatorul acestuia, care a prezentat pe larg acţiunile şi
activităţile din proiect, iar domnul primar a dat citire bugetului proiectului, potrivit căruia Consiliul Judeţean Brăila va fi
în procent de 90% finanţatorul acestui proiect, mai exact cu suma de 29.228 lei din totalul de 32.542 lei.
Dl.Marian Pârvan: „Intervenţia domnului primar faţă de acest proiect mi se pare culmea tupeului! Cum vi se par
domnule primar aceste cheltuieli din proiect, faţă de cele din raportul Camerei de conturi, în care s-a arătat că aţi
cumpărat biberoane şi suzete, iar domnul Teiş a consumat tone de motorină?”
Dl.Primar: „Domnule consilier, eu vă rog să încetaţi cu aceste calomnii, ca să nu ne vedem în altă parte!”
Dl.Ion Bărbuceanu: „Haideţi, vă rog, eu nu am nevoie de avocaţi la acest proiect şi nici nu vreau să se creeze
tensiuni din cauza lui. Noi am propus şi alte cheltuieli, dar comisia de proiect le-a considerat neeligibile. Da, am
propus şi bani pentru gustări şi pentru excursie, iar marea mea bucurie este că vor fi 30 de copii din oraşul nostru,
care nu au o situaţie materială foarte bună, care vor beneficia şi se vor bucura la rândul lor de acest proiect. O
şcoală de vară este ceva inedit pentru mulţi copii. Apoi să ştiţi că nu va fi uşor nici pentru mine, pentru că la acest
proiect se va aplica principiul european, adică vom pune noi banii şi după aceea îi vom primi înapoi, doar dacă
aceste cheltuieli se vor face strict pe proiect! Să nu mă întrebaţi de unde voi lua prima tranşă de peste 10 mii lei, că
nu ştiu acum sursa. Probabil vom face un credit în bancă, dacă nu vom găsi sponsori pentru câteva zile.”
Dl.Eugeniu Baltă: „La comisie am ascultat doar expunerea plină de intenţii bune a domnului Bărbuceanu şi atât.
Nu am avut buget, nu am avut proiect, nimic, doar vorbe, de aceea m-am supărat şi am plecat de la comisie. Cum
este posibil să venim aici şi să cerem bani, aşa cu o simplă hârtie, iar când cerem clarificări ni se spune că nu avem
voie să multiplicăm proiectul şi se invocă dreptul de autor! Dimpotrivă, zic eu, totul trebuie să fie transparent când
este vorba de banul public. Eu trebuie să ştiu pentru ce votez, pentru că sunt trimis aici de cetăţeni ca un om
responsabil, nu aşa să ridic mâna de dragul de a vota orice! Am făcut şi eu un proiect în învăţământ de 10 mii de
dolari, cel mai mare din ţară la timpul respectiv, dar a trebuit să justific fiecare leuţ în parte, cu trei oferte la fiecare
acţiune. Eu nu am beneficiat de niciun ban din bugetul proiectului, ci am invitat pe alţii din afară să realizeze
activităţile remunerate. Nu-i rău deloc că se promovează astfel de proiecte culturale, dar să ni se prezinte totul, să fie
transparenţă totală, să se facă popularizarea lui, să nu se creadă că putem fi păcăliţi, aşa uşor!”
Dl.Marian Pârvan: „Domnilor, sunt uimit de calităţile de manager de proiecte ale domnului Baltă! Tot
dumneavoastră aţi realizat şi proiectul de asfaltare a drumului din Perişoru către Târlele Filiu cu acea enzimă
specială, de care s-a ales praful?”

Dl.Eugeniu Baltă: „Ăsta nu-i normal la cap! Domnule preşedinte, vă rog să interveniţi şi să nu mai permiteţi astfel
de jigniri.”
Dl.Valeriu Negoiţă: „Domnule consilier, ce legătură are intervenţia dumneavoastră cu ce discutăm noi acum? Vă
rog să vă abţineţi de la astfel de intervenţii.”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea propunerii de cofinanţare a acestui proiect, după care s-a supus la vot
art.1 lit.a) din hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot abţinere al domnului Viorel Ciucaşu şi 1 vot împotrivă
al domnului Florin Georgescu.
Pe marginea celeilalte propuneri privind alocarea fondurilor pentru asigurarea alimentaţiei de protecţie, de la art.1
lit.b), au fost următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Am citit din referatul domnului Deacu Daniel că se fac în regie proprie anumite lucrări de
asfaltare şi de extindere a reţelei de canalizare, dar nu s-a spus pe ce tronsoane, pe ce lungime a străzilor? De
asemenea, se spune de o sumă de 2100 lei, dar nu se spune dacă-i suma totală sau pe fiecare lună, iar perioada
avută în vedere este iunie-noiembrie. Întrebare: tot aceeaşi cantitate de apă se dă şi în noiembrie, ca în luna iulie?
Eu ştiam că norma este de 2 litri de apă şi nu de 4 litri, cum s-a propus. Da, sunt de acord să se dea lapte la cei care
participă la asfaltare, dar nu şi la cei care sapă la canalizare. Se spune că aceste lucrări se fac în regie proprie, dar
eu ştiu din organigramă că nu avem oameni calificaţi pentru astfel de lucrări.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, trebuie să vă reamintesc că realizarea acestor lucrări în regie proprie s-a aprobat
odată cu bugetul local, în luna ianuarie, pentru că s-a constatat atunci că anumite tronsoane de străzi nu au fost
cuprinse în proiectul care se implementează acum. V-am spus atunci că avem dotarea tehnică şi umană necesare
realizării lor, iar în felul acesta cheltuielile vor fi substanţial reduse. Domnul Predescu este calificat topometrist, ştie
să stabilească traseul şi panta reţelei de canalizare, iar domnul Deacu este inginer de instalaţii.”
Dl.Florin Georgescu: „Nu inginerul mufează conducta de canalizare domnule primar, ci muncitorul, iar noi nu
avem calificaţi muncitori pe instalaţii de canalizare şi pe asfaltări.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Aş vrea să relatez o întâmplare, care o să-l contrazică pe colegul meu. Ştiţi că de câteva luni
în oraşul nostru se realizează acel proiect de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, de către
o firmă care probabil este specializată în aşa ceva. Ei bine, am asistat zilele trecute la o situaţie care i-a depăşit pe
lucrătorii acestei firme, unde a venit domnul Deacu şi le-a dat soluţia tehnică, inginerească, iar de atunci nu au mai
avut probleme în acea zonă, care le crea mereu necazuri. Deci, avem specialişti!”
Acestea au fost intervenţiile la art.1 lit.b), care s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru şi 3 voturi
împotrivă ale consilierilor locali Florin Georgescu, Mariana Spânu şi Marian Pârvan, după care s-a supus la vot şi
hotărârea în ansamblul ei, fiind şi ea aprobată cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenţii:
Dl.Dorian Dănăilă: „În august 2012 am aprobat reînfiinţarea secţiei de spital, iar astăzi am avut marea bucurie să
aud informaţia de la domnul primar că, în sfârşit, va funcţiona de la 1 iulie. Rugămintea mea este aceea de a se
populariza programul şi serviciile medicale care vor fi aici, să ştie şi populaţia. A doua problemă: mai este posibil să
primim legitimaţiile de consilier local?”
Dl.Primar: „Săptămâna viitoare fiecare familie va primi o scrisoare cu programul spitalului şi serviciile medicale de
aici. Vor fi 18 paturi, 5 asistente, 5 infirmiere, 1 spălătoreasă şi medici permanent, dar nu-mi cereţi să vă spun acum
care sunt acei medici, pentru că nici eu nu-i ştiu. Da, în legătură cu legitimaţiile, v-am spus de la început: aduceţi
fotografiile şi se va rezolva.”
Dna.Mariana Spânu: „Vă supun atenţiei situaţia spaţiilor de joacă din parc, mai exact a acelor topogane care nu
mai au protecţie şi am fost martoră la o întâmplare când un copil a căzut direct pe beton! Acolo era nisip şi nu mai
este, dar cel mai bune ar fi acele covoraşe speciale de protecţie.”
Dl.Primar: „Da, cunosc situaţia şi vă asigur că o vom remedia imediat.”
Dl.Bădiţă Moldoveanu: „Domnule primar, vă rog să faceţi ceva şi cu ţânţarii ăştia care au invadat oraşul şi nu mai
putem sta afară seara! Trebuie făcut urgent un tratament aviatic, pentru că este groaznic.”
Dl.Primar: „Să ştiţi că m-am gândit şi la această problemă. O să cer oferte la aviaţia utilitară, o să mă consult şi
cu apicultorii în privinţa perioadei optime, pentru că exact acum vin în zonă cu albinele la floarea soarelui. În tot
cazul, vă asigur că am în atenţie şi această problemă.”
Acestea au fost intervenţiile şi la punctul Diverse, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 iunie 2014, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Valeriu NEGOIŢĂ

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 31 iulie 2014, 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 şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri, iar 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.7 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 27.06.2014, a fost
pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 29.07.2014, a fost publicat pe pagina
proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra căruia au fost
următoarele intervenții:
Dl.Viorel Ciucașu: „A fost o replică foarte importantă a domnului primar la un proiect de hotărâre, care a fost
omisă din procesul verbal….”
Dl.Secretar: „Vă rog frumos să vă opriți! Aveți atâta experiență în acest consiliu local și v-am mai spus-o și
altă dată să vă referiți doar la intervențiile dumneavoastră, dacă au fost sau nu corect reținute, așa cum prevede
Regulamentul de funcționare. Domnul primar are la rându-i dreptul să aibă obiecții asupra procesului verbal,
bineînțeles în ceea ce privește intervențiile dumnealui.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Da domnule secretar, așa este, dar era foarte importantă în contextul dezbaterilor și
trebuia menționată în procesul verbal.”
După aceste intervenții procesul verbal a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate în forma publicată.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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 Ștefan Marcel Mitrea a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care
din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.584/15.07.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16869/
15.07.2014, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care se prezintă
precizările domnului primar privind necesitatea modificării și completării titlurilor și conținutului proiectelor nr.3 și
4, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului
şi concesionarea acestuia domnului Toma Sorin Marian, în vederea construirii unui balcon aferent apartamentului
nr.4 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului G.4, scara 1, din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.51,
judeţul Brăila;
2.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea parcului orăşenesc în scopul
amplasării provizorii de instalaţii de agrement şi spaţii comerciale, în perioada aniversării Zilelor Oraşului Ianca septembrie 2014;
3.-Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unei autobasculante și a unei mașini echipament-tocător de
resturi vegetale, ambele pentru întreținerea pajiștilor permanente, alocarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor
la rețeaua interioară de canalizare a Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”, precum și asigurarea unor
cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului „Dezvoltare integrată a oraşului Ianca - modernizarea spaţiilor publice
urbane.”;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de gospodărire pentru asigurarea unui climat de ordine şi
curăţenie pe teritoriul administrativ al oraşului, stabilirea faptelor care constituie contravenţii, constatarea şi
aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
5.-Diverse.
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Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile
de specialitate din cadrul consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre
privind trecerea unui teren din domeniul public al orașului în domeniul privat al oraşului şi concesionarea acestuia
domnului Toma Sorin Marian, în vederea construirii unui balcon aferent apartamentului nr.4 pe care îl deţine în
proprietate la parterul blocului G.4, scara 1, din oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.51, pe marginea căruia au fost
reţinute următoarele intervenţii:
Dl.Viorel Ciucașu: „Nu am înțeles din cerere dacă vrea să amenajeze sau nu vreun spațiu comercial?”
Dna.Mioara Dogărescu-șef serviciu urbanism: „La acest moment cererea este pentru construirea unui balcon
aferent apartamentului.”
Dl.Secretar: „Nu-i exclus pe viitor și așa ceva, pentru că alăturat este un spațiu comercial, dar pentru așa
ceva vor fi cerute avize, acorduri, etc.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot şi s-a aprobat în unanimitate primul proiect de hotărâre.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind închirierea parcului, au fost următoarele
intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am observat că prețul de închiriere este de cel puțin 4 mii de euro și că unul singur va
închiria tot parcul. De aici îmi pun întrebarea: nu cumva aceasta se va restrânge asupra prețurilor produselor și
serviciilor și implicit asupra cetățenilor, pentru că el trebuie să subînchirieze parcul ca să-și scoată banii dați pe
chirie?”
Dl.Primar: „Domnule consilier, din dorința de a atrage fonduri suplimentare pentru organizarea Zilelor
Orașului, dar mai ales pentru a dispărea suspiciunile cu privire la modul de repartizare a locurilor, că unii ocupă
locuri centrale și plătesc la fel cu cei din locurile periferice, că alții nu plătesc deloc și profită cineva anume, am
propus acest nou mod de utilizare/închiriere a parcului. Dacă nu vom reuși, vom vedea, dar încercăm și așa. Să
știți că nu-i obligatoriu să subînchirieze, poate ocupă el tot parcul cu propria afacere, este treaba lui. Noi vom
încasa toată suma înainte și gata ca să o putem utiliza la aceste festivități.”
Dl.Marian Pârvan: „Anul trecut cât s-a încasat, după acea formă de organizare?”
Dl.Primar: „Chiar n-am idee, dacă știam de această întrebare mă pregăteam. În tot cazul mult mai puțin decât
ne propunem anul acesta.”
Dl.Viceprimar: „Dacă vă gândiți că vor fi afectați comercianții din Ianca, să știți că nu-i așa pentru că în anii
trecuți nu au venit în parc mai mult de 2-3 agenți economici. Eu propun altceva: să mărim perioada de închiriere
de la 1 la 15 septembrie, în loc de 5-7 septembrie cum este în proiect, pentru a mai da posibilitatea copiilor să
profite până începe școala de instalațiile de agrement care vor fi aici, dar și să mărim chiria la 5 mii de euro.”
Acestea au fost intervențiile la al doilea proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot, prima dată în
varianta propusă de primar cu 4 mii de euro chirie și perioada de închiriere 5-7 septembrie, dar nu a fost
aprobată, cvorumul înregistrat fiind de 2 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 14 voturi abținere, fiind în schimb
aprobată varianta propusă de domnul viceprimar cu minim 5 mii de euro chirie și perioada de închiriere 1-15
septembrie, cvorumul înregistrat fiind de 11 voturi pentru și 6 voturi abținere ale doamnelor Ani Munteanu și
Mariana Spânu și domnilor Fănel Băluță, Dorian Dănăilă, Valeriu Negoiță și Marian Pârvan.
La al treilea proiect de hotărâre dezbaterile și aprobarea s-au făcut pe articole, după cum urmează:
Dl.Marian Pârvan: „Am solicitat la comisie să fie prezentă astăzi doamna contabil șef pentru a-i solicita
anumite lămuriri în privința acestui proiect. Eu îi mulțumesc că a venit, numai că între timp m-am lămurit și vreau
să mai știu doar dacă autobasculanta va fi nouă sau second hand?”
Dl.Primar: „Nouă și echipată cu plug-lamă în acel preț, inclusiv asigurările.”
Dl.Florin Georgescu: „Am observat că toată suma este luată de la subvenția pe pășune și de aceea vreau să
știu dacă ne este permis așa ceva, adică să luăm banii de la îngrășăminte și întreținerea pășunilor? Știu că
autobasculanta este multifuncțională și că îmi veți spune că va fi utilizată și pentru pășune, dar totuși…?”
Dl.Primar: „Chiar așa și este domnule consilier, multifuncțională și va fi utilizată în primul rând la întreținerea
pășunii, adică pentru transportul și aplicarea de îngrășăminte naturale sau chimice, precum și transportul fânului
sau a vegetației dăunătoare pășunatului animalelor, așa cum am precizat și în referatul de aprobare. Da, să știți
că subvenția pe suprafața de pășune poate fi folosită și la achiziționarea de utilaje pentru întreținerea ei, nu
numai pentru cumpărarea de îngrășăminte chimice, iar noi am făcut economii mari la această subvenție din anii
anteriori tocmai pentru că nu am cumpărat îngrășăminte chimice, deoarece am folosit gunoiul animalier de la
depozitul de compost, care este mai bun pentru iarba din pășune și implicit pentru lapte, având și o remanență de
5-6 ani comparativ cu cel chimic. Apoi, mai trebuie spus că nu întreaga sumă este luată din subvenție, deoarece
noi luăm banii din capitolul de autofinanțate unde avem din diferite activități peste 800 mii lei, iar din subvenție
mai avem doar 500 mii lei, adică mai puțin decât costă autobasculanta și tocătorul. În fine, cei care ați mai
traversat pășunile, ați observat că sunt pline de ciulini și altă vegetație dăunătoare, iar cu oamenii de la ajutorul
social și cu tocătorul pe care-l avem nu mai putem face față. Tot așa mai avem suprafețe de pășuni ocupate cu
deșeuri inerte și vrem să le transportăm la depozitul special, iar în felul acesta vom mări suprafața de pășunat.”
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Aici s-au încheiat intervențiile la art.1, după care a fost supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru și 3 voturi
abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Marian Pârvan și Mariana Spânu.
La art.2, unde s-a prevăzut cumpărarea unui tocător de resturi vegetale, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Este tractat, sau are propulsie proprie?”
Dl.Primar: „Tractat, identic cu cel pe care-l avem acum, cu care tocăm de două luni într-una și nu mai
terminăm, pentru că în urmă crește la loc din cauza ploilor!”
Dl.Marian Pârvan: „Domnule primar, sunteți de acord că este o investiție inutilă dacă în următorii 5-6 ani va fi
secetă și nu mai aveți ce toca? Cât ar mai dura până ați termina de tocat numai cu cel pe care îl avem acum?”
Dl.Primar: „Nu, categoric nu, pentru că, dacă sugerați să închiriem unul și să nu mai cumpărăm, vă spun din
experiența anterioară că ne va costa mai mult! Vreo lună și jumătate mai poate dura prima coasă, dar în urmă
crește alta!”
Dl.Marian Pârvan: „În fine, văd că pe noi ne preocupă mai mult buruienile de pe pășune decât asfaltatul
străzilor și canalizarea începute de atâta timp și care nu se mai termină odată, de ne-au creat atâta disconfort”
Dl.Primar: „Rău dacă se face, rău dacă nu se face! Ce vreți, era normal să fie și disconfort pentru că nu există
rețele de apă și canalizare aeriene, ca să nu se mai sape șanțuri!
Dl.Eugeniu Baltă: „Lăsați domnule primar, nu vă mai necăjiți, pentru că unii dau în gropi chiar dacă-i șoseaua
asfaltată!”
Acestea au fost intervențiile la art.2, supus la vot și aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Marian Pârvan și 1 vot abținere al doamnei Mariana Spânu.
La art.3, unde s-a prevăzut alocarea fondurilor pentru canalizarea de la liceu, inițial nu au fost intervenții,
astfel că a fost supus la vot și aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 1 vot
abținere al domnului Marian Pârvan, după care au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am votat împotrivă pentru că am cerut la comisie să ni se prezinte astăzi măcar o
schiță cu traseul conductei și un necesar de materiale să vedem pentru ce alocăm fix 10 mii lei.”
Dl.Primar: „Trebuie să fac mai întâi un scurt istoric! Știți că în urmă cu aproape 2 ani s-au construit grupuri
sanitare noi la această unitate școlară, însă ele nu au fost racordate la rețeaua de canalizare veche, așteptânduse realizarea celei noi, pentru că în acest fel s-a schimbat și redus traseul față de cea veche de pe str. Viilor. Să
știți că am aici un necesar de materiale prezentat de administratorul liceului, cu încadrarea în suma propusă
astăzi, iar lucrările le vom face în regie proprie și constau în schimbarea tubulaturii din subsol și a conductei
către noua canalizare de pe Calea Brăilei. Asta-i tot, nimic mai mult, iar eu vă asigur că va fi făcut acolo și un mic
proiect pentru a ști de existența traseului, dar și că ne vom încadra în suma alocată.”
La art.4, unde s-a prevăzut alocarea fondurilor pentru realizarea marcajelor rutiere la șoselele asfaltate în
cadrul proiectului „Modernizarea spațiilor publice urbane”, nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat
cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu
și domnului Marian Pârvan, cu același cvorum fiind aprobată și hotărârea în ansamblul ei.
S-a ajuns astfel la ultimul proiect de hotărâre, cel privind aprobarea noilor norme de gospodărire locală,
unde au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Viorel Ciucașu: „Vreau să profit de prezența șefului poliției locale și să-l întreb dacă a observat o
îmbunătățire în comportamentul cetățenilor, ca urmare aplicării acestor norme?”
Dl.George Leca: „Urmează să vedem după ce le veți aproba și după ce le vom aduce la cunoștința tuturor.”
Dna.Mariana Spânu: „La comisie, când am dezbătut proiectul de hotărâre, am înțeles că în noile norme sunt
dublate amenzile și mă întreb: oare constrângerea a rămas singura soluție? Apoi, înțeleg că cetățenii din satul
Plopu sunt deranjați de bălegarul animalelor și de aceea întreb dacă s-a prevăzut în norme obligativitatea de a
pune săculeț la cai atunci când se deplasează pe șosea?”
Dl.Primar: „Doamnă, până la data intrării în vigoare a hotărârii, ne vom îngriji ca fiecare gospodărie și fiecare
persoană juridică să primească un exemplar, sub semnătură de luare la cunoștință, așa cum am făcut și în urmă
cu 8 ani cu vechile norme de gospodărire. Să nu credeți că de mâine, gata trecem la aplicarea amenzilor! Mai
este înainte și avertismentul, vom face și muncă de prevenire, dar nici nu vrem să se desconsidere investițiile
făcute cu atâția bani. Deja am constatat că se parchează mașinile și utilajele agricole, semănători, combine,
pluguri, pe noile trotuare și nu vom tolera la nesfârșit nepăsarea față de banul public! Eu sunt de principiul să-i
creăm omului condiții și apoi să-i cerem, să avem pretenții. Aici ne aflăm acum.”
Dl.Florin Georgescu: „Am citit referatul șefului poliției locale și are dreptate când cere ca animalele să fie
duse de lanț la cireadă, dar ce ne facem cu bătrânii care la prima scuturare a animalului scapă lanțul și nu-l mai
prinde? Eu știu o bătrână de 80 de ani pe strada mea care merge aplecată la 90 de grade și duce vaca de funie,
de aceea eu cred că nu trebuie să exagerăm cu astfel de cazuri.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, când eram mic așa am fost învățat să duc vaca de lanț și nu-i greu. Dincolo de
toate aceste, de faptul că unii oameni mai au și flori la poartă și pot fi distruse, animalele lăsate liber sunt până la
urmă și un pericol pentru copii, pentru circulație, chiar și pentru acei bătrâni de care ați vorbit.”
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Dl.Marian Pârvan: „Eu propun să eliminăm prevederea de la art.5 lit.a), pentru că eu consider că se încalcă
dreptul de proprietate. Cum să oblig pe om să-și facă curățenie în curte.”
Dl.Primar: „Foarte simplu, prin aceste norme îi vom obliga! Să știți că nu se încalcă niciun drept de proprietate
domnule consilier. Ia spuneți-mi cum procedăm în cazurile în care sunt lăsate buruienile să crească cât casa, mai
ales acolo unde sunt vetre goale, și avem reclamații de la vecini că de acolo vin dihori, vulpi și le mănâncă
păsările?”
Dl.Liviu Dragomir: „Domnule primar, dumnealui nu are cum să vadă asemenea situații pentru că circulă
numai pe bicicletă și cu ochelari de soare!”
Cu această ironie s-a pus capăt intervențiilor de la acest proiect de hotărâre, care a fost supus la vot și
aprobat cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnilor Florin Georgescu și
Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenţii:
Dl.Dorian Dănăilă: „În acest an ne-am confruntat cu ploi abundente, care au avut și părți bune dar și părți rele,
în sensul că peste tot vezi acum numai buruieni, dar mai ales în cimitire, și acesta este rostul intervenției mele:
curățenia din cimitire care lasă de dorit, ca să nu mai spun că nici nu poți să te reculegi la mormântul celor dragi
din cauza țânțărimii! Au dispărut plăci din gard, la cimitirul nou era prevăzută o capelă și un sens giratoriu, dar
care acum nu se mai pot realiza pentru că s-au dat și pe acele amplasamente locuri de veci! Ar mai fi spațiu între
cimitirul nou și cel vechi, trebuie văzut, pentru construirea capelei. Știu că la fosta unitate militară au fost aduse
special pietre pentru construirea unei capele, dar nici acolo nu s-a construit, iar pietrele au rămas nefolosite și
poate le recuperăm. De aceea, vă rog pe dumneavoastră domnule primar, pe domnul viceprimar, cu sprijinul
consiliului local, împreună cu cei 3 preoți, să schimbăm în bine situația din cimitire, pentru că și acestea sunt
imaginea civilizației noastre.”
Dl.Primar: „Așa este domnule consilier, aveți perfectă dreptate și poate reușiți dumneavoastră să convingeți
preoții să solicite lunar un număr de persoane beneficiare de ajutor social care să facă curățenie în cimitire, că
avem această prevedere într-o hotărâre, sau măcar să delege un reprezentant care să-i supravegheze pentru că
nu avem atâta personal câte echipe se formează în fiecare sat din rândul beneficiarilor de ajutor social.”
Dl.Bădiţă Moldoveanu: „Trebuia să prevedem sancțiuni în normele de gospodărire și pentru urmașii celor
decedați, care nu îngrijesc mormintele!”
Dl.Florin Georgescu „Eu nu cred că trebuie să facem curățenie în cimitire cu oamenii de la ajutorul social,
pentru că asta este obligația fiecăruia dintre noi, să ne îngrijim mormintele înaintașilor noștri, ca un semn de
respect, iar la asta trebuie să vegheze parohiile care administrează cimitirele și cunosc cel mai bine urmașii celor
din morminte.”
Dl.Viceprimar: „Aveți perfectă dreptate! Eu am fost cu cei de la ajutorul social de foarte multe ori să facem
curățenie în cimitire și s-au enervat când au văzut că trebuie să taie iarba la mormintele celor care au urmași în
viață și sunt din localitate.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Noi avem în Ianca foarte puține lucruri ale trecutului pe care le-am prețuit și pe care trebuie
să le prețuim la adevărata lor valoare. Așa cum avem grijă de cele două monumente ale eroilor, cred că așa
trebuie să procedăm și cu clădirea fostului gimnaziu din curtea liceului, care are aproape 200 de ani și se
degradează pe zi ce trece. Ați citit recent în Monografia orașului că ea a aparținut boierului Niculescu la 1830 și
de aceea cred că poate fi declarată monument istoric, bun de patrimoniu local, măcar.”
Dl.Primar: „Da domnule consilier, dar pentru asta ne trebuie și acte. Am fost special pentru asta la Ministerul
Culturii și fără documente nu putem demara nicio procedură. Toată lumea știe și vede că este o clădire istorică,
dar nu există niciun act. Dacă ar fi existat, fiți sigur că ar fi fost depistat pentru că au fost cercetate cu mare
atenție și profesionalism documentele din acea perioadă, inclusiv cele scrise în chirilică, de către autorii
Monografiei orașului Ianca.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Măcar să-i reparăm acoperișul să nu mai plouă în ea!”
Dl.Primar: „Da, o acoperim ca să stea închisă!”
Acestea au fost intervenţiile şi la punctul Diverse, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 31 iulie 2014, drept pentru care s-a
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Ștefan Marcel MITREA

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 august 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Fănel Băluță și Liviu
Dragomir. 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 şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit rapoartele
de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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 31.07.2014 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 27.08.2014, a fost publicat pe pagina proprie de
internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, asupra căruia au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „La prima mea intervenție de la pagina 2 cred că s-a greșit redactarea unui cuvânt care a
schimbat sensul întregii propoziții. Eu am spus că mărirea chiriei se va răsfrânge asupra prețurilor produselor
supuse vânzării, iar în procesul verbal s-a scris restrânge în loc de răsfrânge!”
Dl.Secretar: „Da, aveți dreptate, este o eroare de redactare pe care o voi îndrepta.”
După aceste intervenții procesul verbal 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, precum 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 aleasă preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din acest moment a
preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.629/19.08.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.17807/19.08.2014,
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 trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului intravilan în suprafață de
4900 mp, darea acestuia în administrarea Consiliului Județean Brăila și punerea lui la dispoziție în vederea
amenajării drumului de acces la obiectivul “Depozit de deșeuri conform și stație de sortare Ianca“, realizat în cadrul
proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila“;
2.-Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren neproductiv din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom S.A. - E&P România - Asset IX Moldova Sud, în vederea
extinderii Parcului 15 Oprişeneşti pentru modernizarea fluxului tehnologic;
3.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unor terenuri din
domeniul public al orașului administrat de consiliul local, în favoarea S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia
Nord S.A. Ploiești - S.D.E.E. Brăila pentru realizarea lucrării de alimentare cu energie electrică a obiectivului „Stație
de betoane și prefabricate S.C.Diotech S.R.L.”, precum și concesionarea unui teren în scopul amplasării instalației
de cântărire aferente obiectivului.
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014;
5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de
specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public a terenului intravilan în suprafață de 4900 mp, darea acestuia în administrarea Consiliului Județean
Brăila, precum și punerea lui la dispoziție în vederea amenajării drumului de acces la obiectivul “Depozit de deșeuri
conform și stație de sortare Ianca“, pe marginea căruia au fost reţinute următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Am citit adresa Consiliului Județean Brăila și am observat că se solicită o adeverință din
care să rezulte că terenul este liber de orice sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu, etc., de aceea, înainte de a vota,
vrem să știm că este așa. Apoi, tot din acea adresă, am văzut că este vorba de Parcela 60/2, iar în hotărâre s-a scris
Parcela 60/3. Care este corectă?”
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Dl.Secretar: „Amândouă sunt corecte pentru că în anul 2009, când s-a atribuit terenul de 77500 mp pentru acest
obiectiv, s-a făcut o dezmembrare a Parcelei 60, astfel: în Parcela 60/1 a rămas restul de teren neatribuit, în Parcela
60/2 se va realiza depozitul, iar acum s-a creat Parcela 60/3 pe care se va amenaja drumul aferent proiectului. În
cealaltă privință, dacă veți adopta această hotărâre vom elibera și acea adeverință solicitată, pentru că terenul nu
este grevat de sarcini.”
Dl.Primar: „Vă rog să observați că acest aspect este prevăzut și la art.3 din hotărâre.”
După aceste intervenţii s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă al
domnului Florin Georgescu și 2 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana Spânu și Marian Pârvan.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind concesionarea unui teren Societății OMV
Petrom S.A., au fost următoarele intervenții:
Dl.Ștefan Marcel Mitrea: „Noi avem probleme la Oprișenești cu aceste terenuri pentru că se amplasează mereu
aceste sonde, dar nu se dezafectează cele vechi, care sunt închise definitiv. Nu se poate discuta cu această
societate să redea terenurile aferente acelor sonde în circuitul agricol?”
Dl.Primar: „Să știți că au un asemenea program de ecologizare impus de agenția de pentru protecția mediului și
au început deja dezafectarea lor, mai ales că și lor le convine pentru că nu vor mai plăti impozit pe construcții.”
Dna.Mioara Dogărescu-șef serviciu urbanism: „Am eliberat până acum certificate de urbanism pentru
dezafectarea a 30 de sonde, dar nu știu să vă spun acum câte sunt din Oprișenești. Să știți totuși că au început cu
cele mai vechi, iar terenurile aferente acestora le au în proprietate și nu sunt din cele concesionate.”
Acestea au fost intervențiile la al doilea proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și aprobat cu 11 voturi
pentru și 4 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana Spânu, Florin Georgescu, Ștefan Marcel Mitrea și Marian
Pârvan.
La al treilea proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri în favoarea
S.C. Electrica S.A. Brăila, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Văd că se solicită gratuit 2 mp pentru fiecare stâlp, ce mai contează 4 mp la câte pomeni
am făcut, oricum vor plăti noua taxa specială pe stâlp, dar mă întreb: acea societate, care nu este la prima stație de
betoane pe care o construiește, nu știa că-i trebuie teren și pentru cântar și să fi solicitat atunci când am aprobat
primul teren? Apoi, observ din contractul de concesiune că prețul este de 0,669 lei/mp, iar noi am aprobat cu 2 sau 3
lei/mp, nu mai țin minte exact.”
Dl.Secretar: „Asta i-am întrebat și eu când a venit cu această cerere, dar ei au estimat greșit că terenul aprobat
inițial va fi suficient și pentru cântar, însă ulterior au realizat că în incinta creată poziția cântarului incomoda folosirea
utilajelor și instalațiilor din proiect și de aceea vor să-l amplaseze lângă gard, dar în exterior. În ceea ce privește
redevența la primul teren, ați aprobat 0,6 lei/mp prețul minim de pornire a licitației publice și nu 2 sau 3 lei. Probabil
v-ați gândit la prețurile aprobate pentru amplasarea de sonde, unde s-a negociat direct redevența, nefiind licitație.”
Acestea au fost intervențiile, după care s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi
pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului
Marian Pârvan.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului local pe anul în curs, dezbaterile
au avut loc pe articole, fiind înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „La comisie a venit doamna contabil șef cu acea adresă a asociației de prietenie prin care a
revenit și a renunțat la prima solicitare de a i se aloca 10 mii de lei, dar nu s-a clarificat ce se va întâmpla cu această
sumă: rămâne la capitolul de unde se propunea a fi luată, sau se va duce și ea la ajutoare sociale de urgență cum
ne-a propus doamna contabil șef?”
Dna.Georgiana Turcu-șef serviciu financiar: „Da, așa am propus și vă rog să aprobați în acest fel pentru că nu se
știe ce situații mai pot apărea. Mai am totuși o problemă legată de rectificarea bugetului, care s-a ivit chiar astăzi și
trebuie avută în vedere în această hotărâre: am primit Deciziile nr.1511 și 1512/27.08.2014 ale A.J.F.P. Brăila
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local și a
plafonului salarial pe anul 2014, potrivit căruia ne-a mai alocat încă 61 mii lei pentru plata salariilor din învățământ.
Timpul scurt și lipsa din localitate a unor administratori financiari nu mi-au permis să repartizez și această sumă pe
unitățile de învățământ și să vin astăzi cu o propunere, dar până la redactarea hotărârii finale o voi putea face. Ar
mai fi o problemă legată de plafonul salarial, care se depășește acum pentru că nu am primit și suplimentarea
plafonului cu suma inițială de 314 mii și nu putem face plăți, dar probabil că se va rezolva în zilele următoare.”
Dna.Mariana Spânu: „Eu acum, care sunt interesată și ca beneficiară a acestor sume, trebuie să înțeleg că
neaprobarea măririi plafonului de cheltuieli salariale cu suma de 314 mii lei nu ne permite să votăm hotărârea de
astăzi, sau nu vom mai primi aceste drepturi salariile stabilite prin hotărâri judecătorești?”
Dl.Secretar: „Nu, exclus așa ceva! Asta este o problemă ce ține de tehnică financiară și nu una juridică, așa că
astăzi puteți adopta fără reținere hotărârea de rectificare a bugetului local, incluzând și suma de 61 mii lei alături de
cea de 314 mii lei alocată prin Decizia nr.1395/13.08.2014 care a determinat rectificarea de astăzi, asta ca să nu mai
venim și luna următoare cu o nouă hotărâre de rectificare a bugetului local cu această sumă!”
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După aceste intervenții s-a supus la vot art.1 lit.a) și s-a aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Florin Georgescu și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
Dl.Marian Pârvan: „Când ați propus suplimentarea cu 10 mii a ajutoarelor sociale de urgență probabil că ați avut
solicitări întemeiate, dar acum când mai propuneți suplimentarea cu încă 10 mii pe ce vă bazați propunerea?”
Dl.Primar: „Domnule consilier, așa cum v-a spus și colega mea, nu este decât o prevedere și nu este obligatoriu
să și cheltuim acești bani. Din păcate nu putem anticipa nenorocirile ca să prevedem o sumă exactă!”
Dl.Marian Pârvan: „Atunci vă rog să ne puneți la dispoziție, în scris, situația celor care au solicitat ajutoare
sociale de urgență, a celor care au primit cu sumele aprobate și ce solicitări mai sunt, pentru că văd că se dau pe
preferințe aceste ajutoare! Știu o persoană care a suferit arsuri grave și a cerut ajutor social de urgență dar nu a
primit.”
Dl.Viceprimar: „Acea persoană nu v-a informat corect, pentru că a primit un astfel de ajutor în luna februarie, dar
a solicitat din nou în luna iulie, ori nu-i puteam acorda de 2 ori într-un an!”
Dl.Viorel Ciucașu: „În primul rând eu spun că suma propusă este foarte mică în comparație cu necazurile
oamenilor, iar în al doilea rând eu cred că nu este corect că dăm acea listă cu cei năpăstuiți care au primit ajutoare
sociale de urgență pentru că lezăm demnitatea acestora!”
După aceste intervenții s-a supus la vot și art.1 lit.b) și s-a aprobat cu 12 voturi pentru și 3 voturi abținere ale
consilierilor locali Mariana Spânu, Florin Georgescu și Marian Pârvan, după care s-a supus la vot și hotărârea în
ansamblu, fiind aprobată cu 13 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenţii:
Dl.Dorian Dănăilă: „Mă văd nevoit să revin cu aceeași problemă ridicată și în ședința anterioară, cea privind
curățenia din cimitire, asta pentru că în această perioadă nu s-a întâmplat nimic și totu-i la fel! Eu consider că
trebuie să intervenim hotărâți și să facem ordine, iar pentru aceasta propun o întâlnire rapidă cu toți preoții, înainte
de slujba care va deschide festivitățile ocazionate de Zilele Orașului, pentru că-i în primul rând responsabilitatea lor
să se preocupe de curățenia din cimitire. Ei le administrează, ei cunosc cel mai bine problematica și știu cel mai bine
să sensibilizeze cetățenii că vor să obțină ceva! Tot timpul se spune la slujbele religioase veșnica pomenire, ori nu-i
putem pomeni pe înaintașii noștri în veșnică mizerie la morminte! Preoții și parohiile s-au bucurat tot timpul de
sprijinul nostru, de alocații bugetare consistente, și măcar o parte din acești bani să fi fost direcționată și către
cimitire, nu numai pentru biserică. Am mai spus, într-o primă etapă să cumpărăm niște erbicide și să distrugem
buruienile, după care să se facă curățenie generală. Reiau ideea construirii unei capele și a unei alei în cimitirul nou
pe care îl administrăm direct. Să nu uităm că acolo sunt și numeroasele personalități ale acestui oraș: arhitecți,
medici, profesori, marele geolog Nicolae Oncescu, etc., ale căror morminte stau în buruieni!”
Dl.Primar: „Așa este domnule consilier, aveți perfectă dreptate, am să organizez o întâlnire cu toți preoții și poate
reușiți dumneavoastră să convingeți să solicite lunar un număr de persoane beneficiare de ajutor social care să facă
curățenie în cimitire. Îl rog pe domnul viceprimar să vă spună care din preoți a solicitat oameni de la ajutorul social
pentru luna septembrie.”
Dl.Viceprimar: „La Tîrlele Filiu și de la prima Parohie din Ianca 4 oameni!”
Dl.Primar: „Mai este ceva de spus?! Am discutat cu ei și cu directorii de școli să trimită lunar adrese și să ne
solicite câți mai mulți oameni beneficiari ai ajutorului social pentru că aceștia au obligația de a presta lunar muncă în
folosul comunității, iar eu trebuie să-i folosesc undeva, să nu stea degeaba. Pe de altă parte, să știți că aplicarea
erbicidelor este o problemă. Acolo mai sunt arbuști, pomi, flori, etc., iar utilizarea erbicidelor trebuie făcută cu
pricepere ca să nu le distrugă, așa cum s-a întâmplat într-un an!”
Dl.Florea Lupu: „De ce nu aplicăm și aici sancțiunile din normele de gospodărire aprobate recent?”
Dl.Florin Georgescu „Tot legat de cimitire, spun și eu că mai trebuie avut ceva în vedere: limitarea/stoparea
furtului de grilaje, a crucilor din metal, etc. E dezastru ce se întâmplă! Am vorbit cu cei care colectează fier vechi, am
sesizat poliția, degeaba, zice să le duc făptașul! Păi dacă-l prindeam, nu rămânea și el acolo în cimitir! Preotul
Cristian spunea că dacă-l ajutăm să construim acolo o căsuță se va îngriji să găsească pe cineva care să stea în ea
permanent și să se ocupe permanent de curățenie. S-a construit căsuța, chiar una foarte bună, dar tot degeaba!”
Dl.Primar: „A stat cineva acolo o perioadă, dar a plecat și acea persoană.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Da, pentru că voia să fie angajat cu carnet de muncă!”
Acestea au fost intervenţiile şi la punctul Diverse, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 august 2014, 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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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 16 septembrie 2014, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Fănel Băluță, Viorel Ciucașu
și Florea Lupu. 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 şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit rapoartele de
susţinere a proiectelor de hotărâri.
Deși în cazul unor astfel de ședințe există excepții de la procedurile prevăzute Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost totuși 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 29.08.2014 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 15.09.2014, publicat pe pagina proprie de internet şi afişat
la sediul consiliului local, urmând a fi supus aprobării la proxima ședința ordinară.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum 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, astăzi urma să fie ales președinte de ședință domnul Marian
Pârvan, care însă a invocat motive de sănătate care nu-i permit să conducă ședința în condiții normale, astfel că, cu votul
unanim al celor prezenţi, domnul consilier local George Priceputu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie
2014, care din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.685/10.09.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.18.070/10.09.2014,
publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare
sau completare cu vreun alt proiect de hotărâre, ci doar de completare a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului local înscris deja pe ordinea de zi, în sensul de a se aloca fondurile necesare dotării compartimentului de boli
cronice Ianca din structura Spitalului Făurei cu echipamentele și aparatura medicală minimale, astfel că ordinea de zi finală
supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a Listelor de investitii prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă
și apă uzată, care se vor realiza în perioada 2014 – 2020 prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și
Apă Uzată din Județul Brăila;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției de 1% a orașului Ianca pentru cofinanțarea Proiectului „Asistență
tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020”;
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014;
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către comisiile de
specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a Listelor de
investitii prioritare pentru sistemele de alimentare cu apă și apă uzată din perioada 2014-2020, pe marginea căruia nu au
fost intervenţii, fiind supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu,
Marian Pârvan și Mariana Spânu.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind aprobarea contribuției de 1% a orașului Ianca pentru
cofinanțarea Proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020”, au fost
următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Am observat anterior că pentru orașul Ianca s-a alocat suma de aproximativ 1,8 mil. euro. Pentru
ce lungime de rețea de canalizare va ajunge această sumă și în care localități se va extinde?”
Dl.Primar: „Mai întâi trebuie să fac o precizare: tot ce discutăm astăzi sunt doar propuneri și nu știm cât se va aproba
de Comisia Europeană. Pentru acea sumă propusă lungimea rețelei de canalizare va fi de 10.950 m, vedeți la pct.2.3 din
Liste - Anexa 2, însă e posibil să se modifice lungimea în funcție de suma finală alocată, iar localitățile nu au fost încă
stabilite. În tot cazul, va fi Ianca în zonele unde s-au extins locuințele, dar și satele componente.”
Acestea au fost intervențiile la al doilea proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și aprobat cu 11 voturi
pentru, 1 vot împotrivă al domnului Fl.Georgescu și 2 voturi abținere ale doamnei M.Spânu și domnului M.Pârvan.
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La al treilea și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului centralizat al orașului pe
anul în curs, domnul Marian Pârvan a solicitat o pauză de 10 minute pentru a se analiza de comisia de specialitate
solicitarea și propunerea de alocare a acelei sume pentru sănătate, însă domnul secretar i-a pus la dispoziție adresa
spitalului, raportul serviciului financiar contabil și extrasul din Legea nr.95/2006 care permite alocarea fondurilor, iar
președintele de ședință le-a dat citire în totalitate, astfel că nu a mai fost necesară pauza solicitată, trecându-se la
dezbateri pe articole și alineate unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Am cerut la comisie detalierea sumei de 133,6 mii lei, de la care sponsori provine?”
Dl.Primar: „Așa cum rezultă și din hotărâre, OMV Petrom a sponsorizat cu suma de 86,1 mii lei lucrările de reabilitare
termică a clădirilor în care funcționează Grădinița Oprișenești și Grădinița Perișoru, iar suma de 47,5 mii lei pentru Zilele
Orașului provine de la următorii sponsori: S.C.Amromco S.R.L. Ploiești-15 mii lei; S.C.Tancrad S.R.L. Galați-15 mii lei;
S.C.Miofan S.R.L.Ianca-5 mii lei; S.C.Valmida S.R.L.Ianca-4,5 mii lei; S.C.Rojevas S.R.L.Ianca-3 mii lei; S.C.Eldomir
S.R.L.Ianca-3 mii lei; S.C.Lactas S.R.L.Ianca-2 mii lei.”
Dl.Marian Pârvan: „În parc au mai fost pronunțate și alte nume de sponsori?”
Dl.Primar: „Da, dar nu au sponsorizat direct cu bani, ci indirect alte activități: Vodafone și Selgros au acordat premiile
pentru competitorii sportivi, iar S.C.Intergastro S.R.L.Ianca a asigurat cazarea și masa unor artiști.”
Dna.Mariana Spânu: „Eu știam că și clădirea Grădiniței Ianca era propusă pentru reabilitarea termică?”
Dl.Primar: „Da, așa este, dar nu din sponsorizări, iar lucrările vor începe în curând în limita sumei de 100 mii lei
prevăzută la începutul anului în bugetul local.”
Dl.Florin Georgescu „Am întrebat și la comisie: cum e posibil să se înceapă lucrările la o instituție de stat fără să se
aprobe sumele în bugetul local? Mă refer la montarea unui cazan la centrala termică la Grădinița Oprișenești, iar oferta
este total ambiguă, nu se spune pe ce tip de combustibil va fi centrala, cât este manopera, materialele, etc.!”
Dl.Primar: „Nu s-a început nicio lucrare domnule consilier, cât despre ofertă răspunde directorul nu noi, pentru că va
trebui să urmeze procedurile legale de selecție. Eu vă spun doar că nu au început lucrările, ci doar a mutat un cazan de la
o centrală la alta. Vedeți dumneavoastră în ofertă că se montează vreo centrală termică?”
Dl.Florin Georgescu „Bun, atunci să mi se pună la dispoziție contractul, să vedem dacă s-au început sau nu lucrările.”
Dl.Viceprimar: „În loc să ne bucurăm de asemenea sponsorizări, dumnealui caută motive că nu-i transparență pentru a
nu vota. Vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre pentru că oricum nu va fi de acord cu nimic și pierdem timpul!”
Acestea au fost intervențiile la art.1 lit.a), care a fost supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă al
domnului Florin Georgescu și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului Marian Pârvan.
La art.1 lit.b), au fost următoarele intervenții:
Dl.Secretar: „Aici trebuie să completați proiectul cu acea propunere de se aloca fondurile necesare dotării cu aparatură
a compartimentului de boli cronice Ianca, pentru că privește același capitol din care se reduc cheltuielile.”
Dl.Florin Georgescu „Da, băgați la grămadă ca să se aprobe și asta!”
Dl.Secretar: „Nu domnule consilier, nu este vorba de grămadă, ci de tehnica legislativă care ne cere o anumită rigoare.
La această literă se propune reducerea cheltuielilor dintr-un capitol, mai exact să se ia 45 mii lei din banii alocați în acest
an pentru construirea căminului cultural din satul Plopu, pentru că nu s-a obținut încă avizul necesar schimbării destinației
acelei clădiri, sumă care să fie repartizată la Grădinița Oprișenești și pentru finanțarea activităților sportive, iar din același
capitol se propune acum să se ia și cei 139,1 mii lei pentru aparatura medicală, așa că aici trebuie făcută completarea și
nu trebuie un articol separat.”
Dl.Florin Georgescu „Da, dar eu sunt de acord doar cu alocarea banilor pentru dotarea spitalului, nu și cu celelalte
rectificări de la această literă!”
Dl.Marian Pârvan: „La punctul 6 din devizul de lucrări, materialele pentru construirea trotuarului sunt 1400 lei, iar
manopera 2080 lei. Tot așa, la punctul 3 din deviz, materialele pentru tencuială decorativă costă 8400 lei, iar manopera
4000 lei!”
Dl.Eugeniu Baltă „Bun și ce-ai înțeles din această lucrare?”
Dl.Marian Pârvan: „Că manopera este extrem de scumpă, de neacceptat! Cum să fim de acord cu așa ceva?”
Dl.Dorian Dănăilă „Eu m-am confruntat cu aceste situații și vă spun că asta-i practica pe piața construcțiilor, unde
manopera este încă odată și jumătate din valoarea materialelor.”
Dl.Primar: „Domnilor consilieri, noi nu aprobăm astăzi devizele de ofertă, ci suma care trebuie alocată. Nu-i treaba
noastră cum se selectează constructorul, ci a directorului școlii.”
Acestea au fost intervențiile la art.1 lit.b), care a fost supus la vot și aprobat, în forma completată cu suma pentru
compartimentul de boli cronice, cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan și 1
vot abținere al doamnei Mariana Spânu.
La art.1 lit.c), au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „La comisie am cerut să ni se prezinte nominal cât a primit fiecare artist.”
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Dl.Primar: „Dați-mi voie să vă prezint aceste sume: Morano-500 euro; Cabron-1700 euro; DJ Sava&Raluca-2300 euro;
Pepe-2600 euro; Andra-6200 euro; Smiley-7200 euro; Benone Sinulescu-1400 euro; Maria Ciobanu-1200 euro; Ionuț
Dolănescu-1100 euro; Ansamblul „Cântec Suflet Românesc”-1923 euro; Sunet și lumini pentru 2 zile-2000 euro; Total,
inclusiv transportul acestora-132.123,6 lei, la care se adaugă 12,4 mii lei focul de artificii.”
Dl.Marian Pârvan: „Să-mi dați și mie această listă semnată și ștampilată cu sumele prezentate și să ne spuneți dacă sau plătit deja artiștii, înainte ca aceste sume să fie aprobate.”
Dl.Primar: „Nu o să vă mai dau nimic și o să-mi rezerv și dreptul de a vă acționa în judecată pentru calomnie, că ați
împânzit orașul cu minciuni, spunând oamenilor că am cheltuit 360 mii lei cu artiștii la Zilele Orașului! Da, s-a acordat un
avans din suma aprobată la începutul anului în bugetul local cu această destinație.”
Dna.Mariana Spânu: „Domnule primar, să înțeleg că aceste sume propuse astăzi sunt în completarea celei aprobate
la începutul anului, care nu a fost suficientă?”
Dl.Primar: „Da doamnă, s-a acordat un avans din suma aprobată la începutul anului în bugetul local cu această
destinație, iar acum vom plăti diferența din aceste sponsorizări pe care le-am avut în vedere și le-am estimat la începutul
anului. Eu nu am încheiat nicio înțelegere cu artiștii până nu am avut semnate aceste contracte de sponsorizare, ca să fiu
sigur că nu vom depăși suma alocată la începutul anului în bugetul local.”
Acestea au fost intervențiile la art.1 lit.c), care a fost supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale
doamnei Mariana Spânu și domnului Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu.
La art.1 lit.d) și e) nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate, lit.d) cu 13 voturi pentru și 1 vot
abținere al domnului Marian Pârvan, iar lit.e) cu 11 voturi pentru și 3 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și
domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
La art.2 au fost următoarele intervenții:
Dna.Mariana Spânu: „Vreau să știu dacă suma de 130 mii este suficientă pentru a acoperi tichetele de vacanță și
pentru cadrele didactice, care știu că au obținut calificative de bine și foarte bine anul trecut?”
Dl.Primar: „Doamnă, suma asta este doar pentru personalul din primărie și U.A.M.S.”
Dna.Mariana Spânu: „Cum, nu ne dați tichete și la cadrele didactice?”
Dl.Primar: „Doamnă, ați fost directoare la Grădiniță, ordonator de credite și nu știți că și cheltuielile materiale vi se
asigură de ceva timp tot de la bugetul de stat? De ce nu le cereți domnului Valeriu Partenie, la sindicat?”
Dl.Marian Pârvan: „Ăsta-i un moft al primarului! Dați tichete și la cei doi salariați, Stanciu și Teiș, care au găurit bugetul
local, conform raportului Curții de Conturi?”
Dl.Primar: „V-am atenționat odată, mai ușor cu astfel de afirmații!”
Dl.Secretar: „Domnule președinte, observ că doamna Spânu și domnul Pârvan tinde să creadă că astăzi se fac favoruri
salariaților din primărie în detrimentul cadrelor didactice sau al cetățenilor și de aceea dați-mi voie să lămuresc această
situație. Prin Legea nr.94/2014 s-a instituit obligația pentru instituțiile publice de a acorda salariaților vouchere de vacanță
începând cu acest an, în limita a 6 salarii minime brute pe economie.”
Dl.Marian Pârvan: „Numai un pic, domnule secretar: este o prevedere imperativă în lege pentru așa ceva?”
Dl.Secretar: „Exact domnule consilier, este un text imperativ al legii și nu unul permisiv/dispozitiv: la art.1 alin.(1) se
precizează că angajatorii din sistemul privat pot acorda, deci text permisiv, la alin.(2) se arată că instituțiile publice
acordă, deci text imperativ și nu mai avem ce discuta sau negocia, iar la alin.(4) se stabilește limita maximă de până la 6
salarii minime brute pe economie care trebuie acordate, aici fiind de discutat. Da, ați auzit bine: 6 salarii minime brute pe
economie, iar în hotărârea de astăzi discutăm de un salariu brut de bază al fiecărui salariat, adică în medie cu puțin peste
un salariu minim brut pe economie. Să informați corect cetățenii doamnă, că este un drept al salariaților din această
primărie care au adus în oraș, e adevărat cu meritul principal al domnului primar, 570 miliarde lei pentru cele două mari
proiecte aflate acum în derulare, adică bugetul local pe următorii 20 de ani. Văd că v-ați iritat imediat când ați auzit că nu
vă privește această hotărâre, dar în ședința trecută, precum și în multe altele de la începutul anului când se aprobau
sumele pentru plata unor drepturi la cadrele didactice obținute prin hotărâri judecătorești, nu v-ați mai enervat, și nici noi
cei din primărie nu ne-am supărat pentru că am considerat că sunt drepturile dumneavoastră și v-am felicitat că v-ați luptat
pentru ele. Noi nu v-am acționat în judecată să primim fel de fel de sporuri cum ați primit dumneavoastră și ne-am văzut de
treabă, am primit salariul și sporul de vechime, atât și nimic mai mult, deși în lege mai erai sporuri care ne puteau fi
acordate, iar acum când a apărut acest drept minimal, vă aduceți aminte de cetățeni!”
După aceste intervenții s-a supus la vot art.2 și s-a aprobat cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale doamnei Mariana
Spânu și domnului Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu.
În fine, celelalte articole și hotărârea în ansamblul ei au fost aprobate cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Marian Pârvan și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului Florin Georgescu, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 16 septembrie
2014, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George PRICEPUTU

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 10 octombrie 2014, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 13 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna Spanu Mariana si domnii
Baluta Fanel, Mitrea Stefan Marcel si Stanculescu Radian.De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George
Chiriţă, lipsind motivat domnul secretar Alexandru Sterian, procesul verbal al şedinţei fiind întocmit de către doamna
Dorina Predescu-consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Deși în cazul unor astfel de ședințe există excepții de la procedurile prevăzute Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost totuși 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.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum 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
Ștefan Racu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2014, care din acest moment a preluat conducerea
şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.731/06.10.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.19718/06.10.2014,
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 aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizați la nivelul anului 2014, ai proiectului
„Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici, actualizați la
nivelul anului 2014, pentru obiectivul „Amenajarea prin metode alternative a drumurilor comunale DC 35 Berleşti - Perişoru
şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală aprobat
prin O.U.G.nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
S-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea indicatorilor
tehnico economici actualizați la nivelul anului 2014 ai proiectului „Reabilitare, extindere şi modernizare campus şcolar
Nicolae Oncescu, oraşul Ianca, județul Brăila”, pe marginea căruia au fost următoarele intervenții:
Dl. Primar:După cum știți, in luna mai am mai analizat acest proiect si am si adoptat hotărârea de consiliu local nr.
38/2014prin care am aprobat proiectul „Reabilitare, extindere si modernizare campus școlar Nicolae Oncescu,orașul
Ianca”, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3-Îmbunatatirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenție 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, cu o valoare totala de 25.734.129,42
lei.
In cadrul aceleiași hotărâri am aprobat contribuția proprie la realizarea proiectului reprezentând 2% din valoarea
eligibila a acestuia, respectiv suma de 466.008,37 lei, precum si cheltuielile neeligibile aferente proiectului în suma de
2.433.710,80 lei.
Proiectul de hotărâre de astăzi a fost promovat ca urmare a trecerii unor cheltuieli din categoria cheltuielilor neeligibile in
categoria cheltuielilor eligibile, motiv pentru care A.D.R. ne-a solicitat sa revizuim si sa actualizam indicatorii tehnico
economici ai proiectului,,.
Dl.Marian Pârvan:Eu am solicitat ca aceste proiecte de hotărâri să fie analizate și pe ședințele pe comisii, pentru a face o
analiza completa a acestora si pentru a avea o imagine clară a a ceea ce urmează să aprobăm. Nu s-a dorit o astfel de
ședință! De altfel aș fi dorit să adresez întrebări și să primesc răspunsuri documentate! Aș fi dorit să o întreb pe doamna
contrabil șef despre aceste sume alocate în cadrul acestui proiect! Dar observ că nu este prezentă! Pentru că eu apreciez
ca prin aceasta hotărâre de consiliu se modifică bugetul local ori în astfel de situații este necesară adoptarea unei hotărâri
de rectificare a bugetului local,,
Dna. Dorina Predescu: Fiind o ședință de consiliu extraordinară, după cum bine știți potrivit dispozițiilor Legii nr. 215/2001
acestea nu sunt precedate de sedințele pe comisii.,,
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Dl. Primar: ,,Doamna contabil șef este în concediu medical, însă cred că nu este nevoie de rectificarea bugetului,,
Dl.Marian Pârvan: Eu apreciez ca este necesară rectificarea bugetară! AȘ fi vrut sa ni se spună câti bani au fost alocați
pentru acest proiect, câți bani au fost cheltuiți ?,,
Dl. Primar: ,Daca citiți hotărârea de guvern din anul 2008 aflați si câți bani au fost alocați și de asemenea câți bani au fost
cheltuiți! Dar vă rog să solicitați în scris aceste informații.,,
Dl.Marian Pârvan:,,Eu aș fi vrut să primim aceste informații, verbal în ședință, în scris vom scrie la D.N.A.,,
Dl. Eugeniu Balta: Domnule președinte va rog sa nu mai permiteți astfel de luări de cuvânt. Trebuie să desfășurăm
ședințele de consiliu local intr-un cadrul legal si civilizat. Eu îmi amintesc ca am discutat aspectele legate de reluarea
acestui proiect intr-o alta ședință de consiliu local si am si adoptat hotărârea prin care s-a dispus reluarea acestui obiectiv.
Prin ceea ce adoptam noi astăzi înțeleg ca se modifica, in bine, sumele alocate acestui proiect in sensul ca o parte din
cheltuielile neeligibile au fost trecute la cheltuieli eligibile.,,
Dl. Florin Georgescu: Din cate știu eu Campusul ,,N. Oncescu,, este terminat! Insă din raportul domnului Teis Gheorghe la
punctul 1 din raport, înțeleg ca se mai construiește ceva și vă citesc,, Extindere si reabilitare corp clădire liceu existent
P+1. Am citit de asemenea bugetul proiectului si am reținut ca valoarea totala a a proiectului este de 23.425.336,68 lei din
care consiliul local participa cu suma de 424.279,62 lei- contribuție la cheltuieli eligibile si 2.211.356,16 lei-contributie
cheltuieli neeligibile.
Dl. Primar: Da, domnule consilier fata de sumele aprobate ințial prin hotărârea de consiliu local din mai, unde aceste
cheltuieli erau mai mari, astăzi aprobam noii indicatori financiari ai proiectului, pentru ca o parte din cheltuielile neeligibile
au trecut la cheltuieli eligibile, astfel ca si contribuția noastră s-a diminuat.,,
Dl.Marian Pârvan: Am întrebat de sala de mese si mi s-a răspuns ca lucrările sunt la roșu și am dori să știm câți bani s-au
cheltuit?,,
Dl. Primar: 100.000 lei alocați prin hotărâre de guvern si restul contribuție proprie. Dacă îmi permiteți voi da citire lucrărilor
ce se vor realiza în cadrul acestui proiect, astfel: spatii cazare in internat-98 locuri, suprafața club - 128,5 mp, suprafață
sala de sport- 1.533 mp si baza sportiva in aer liber cu: teren minifotbal-1250 mp, teren baschet-648 mp,teren tenis-968
mp, platforma recreatie- 800mp.
Dl. Marian Parvan: In raportul domnului Teiș nu am regăsit terenul de sport si nici în conținutul proiectului de hotărâre de
astăzi nu am regăsit menționat terenul de sport. Si aș dori sa știu cine face acest teren de sport?
Dl. Primar: Acest teren de sport este menționat la investițiile de la pct. 7,,Alei, trotuare,cai de acces,peisagistica,, . De altfel
în descrierea lucrărilor pe care am făcut-o puțin mai devreme am menționat și terenul de sport despre care discutăm.,,
După aceste intervenții proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotriva al domnului
consilier Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului consilier local Florin Georgescu.
La al doilea și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico economici actualizați la nivelul anului 2014 pentru obiectivul „Amenajarea prin metode alternative a
drumurilor comunale DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, au fost următoarele intervenții:
Dl. Florin Georgescu: Acest Studiu de fezabilitate a mai fost adoptat în trecut de vreo trei ori. Aș dori sa știu dacă a fost
plătit de fiecare data?,,.
Dl.Primar: „ Da, a fost plătit o singură dată. Însă conform legii aceste studii se reactualizează după trecerea unui an de la
data adoptării.,,
Dl. Marian Parvan: ,, La răspunsul domnului primar doresc următoarele precizări: in Devizul general privind cheltuielile
necesare realizării acestor drumuri in Studiul de fezabilitate la punctul 3.1. Studii teren si la punctul 4.1. Lucrări pregătire la
infrastructura, sumele sunt mari. Ați luat in calcul și faptul că în perioada 2011-2012 ați pietruit aceste drumuri si s-au
cheltuit sume foarte mari cu aceste lucrări de pietruire?,,
Dl. Florin Georgescu: In referatul de aprobare al domnului primar se vorbește despre programul prin care se,, reabilitează
,modernizează și asfaltează drumurile de interes județean si local,,.Aș dori să știu dacă sunt incluse si lucrările de
înălțare?
Dl. Primar: Da, sunt trecute si lucrările de înălțare a drumurilor.,,
Dl. Florin Georgescu: La ce cota? Si de asemenea daca sunt prinse in proiect si realizarea de rigole si acostamente,
pentru ca altfel apa ajunge pe terenul oamenilor.,,
Dl. Primar: Cotele de înălțare sunt cele stabilite de proiectant. Tot în proiect sunt prevăzute și rigolele si acostamentele.,,
După aceste intervenții proiectul de hotarare a fost supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
consilier Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului consilier local Florin Georgescu,după care preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 10 octombrie 2014, drept
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
p.SECRETARUL ORAȘULUI,
Ștefan RACU

Dorina PREDESCU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 octombrie 2014, 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 şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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
29.08.2014 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 15.09.2014, iar cele ale
ședințelor consiliului local din 16.09.2014 și 10.10.2014 au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele
pe comisii din data de 28.10.2014, toate trei fiind publicate pe pagina proprie de internet şi afişate la sediul
consiliului local în termenul prevăzut de lege.
La procesele verbale din 29.08.2014 și 16.09.2014 nu au fost obiecții, fiind supuse pe rând la vot și
aprobate în unanimitate.
La procesul verbal din data de 10.10.2014 au fost înregistrate următoarele obiecții:
Dl.Marian Pârvan: „La a treia mea intervenție de la pagina 2 s-a scris greșit că am întrebat de stadiul
lucrărilor la sala de mese. De fapt eu am întrebat de stadiul clădirii liceului, parter și etaj.”
Dl.Primar: „Nu m-ați întrebat așa!.”
Dl.Secretar: „Domnule președinte, dumneavoastră puteți clarifica această controversă: așa a întrebat?”
Dl.Ștefan Racu: „Nu a întrebat de sala de mese, dar nici de corpul liceului!”
Dl.Secretar: „Da, e clar, nu putem ajunge la un consens, așa că mergem mai departe. Alte obiecții?”
Dl.Primar: „După acea intervenție de care s-a vorbit până acum, eu am răspuns că Guvernul de atunci a
alocat doar suma de 100 mii lei pentru întreg campusul școlar, după care a oprit finanțarea, iar în procesul
verbal s-a scris eronat că restul banilor trebuia să fie contribuție proprie.”
Cu aceste obiecții procesul verbal din data de 10.10.2014 a fost supus și el la vot şi aprobat cu 16 voturi
pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
Având în vedere că la ședința din data de 10.10.2014 domnul Racu Ștefan a fost ales președinte de
ședință pentru luna octombrie 2014, în conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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, a preluat și conducerea şedinţei de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr.735/22.10.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.20425/22.10.2014, 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea proiectului “Înființare
bază de agrement, centru regional de formare profesională, împrejmuire și utilități, orașul Ianca, extravilan sat
Plopu“;
2.-Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor din domeniul privat administrat de
consiliul local cu un teren intravilan situat în orașul Ianca, str. Aviatorilor nr.43;
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3.-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 2014-2015;
4.-Probleme curente.
Înainte de a se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri, cu permisiunea celor prezenți, s-a dat
cuvântului domnului secretar pentru a prezenta adresele Instituției Prefectului nr.10566/05.09.2014 și
nr.11055/22.09.2014, la care a ținut să mai facă următoarele precizări:
Dl.Secretar: „După tot ce s-a întâmplat la ultimele ședințe ale Consiliului Județean Brăila, cu hotărâri
anulate din cauza modului deficitar de pregătire și desfășurare a ședințelor, Instituția Prefectului a ținut să
facă anumite recomandări pentru o practică unitară la nivelul tuturor localităților din județ în ceea ce privește
organizarea și desfășurarea ședințelor consiliilor locale, pornind de la dispoziția de convocare și calculul
zilelor pentru fiecare tip de ședință, continuând cu detalierea ședințelor extraordinare sau de îndată și
încheind cu modul de constituire și transmitere a dosarului de ședință. Nu v-am prezentat până acum aceste
adrese pentru că nu am avut posibilitatea, dat fiind faptul că ultimele două ședințe au fost cu caracter
extraordinar sau de îndată și nu am avut acel punct Diverse până astăzi.
Bun, o să vedeți că ceea ce se prezintă în aceste adrese nu este ceva ieșit din comun, ci sunt acele
prevederi clare din Legea administrației publice locale nr.215/2001, pe care noi le-am respectat cu sfințenie în
tot acești ani și nu am avut vreodată probleme cu dosarele de ședință. Ba aș putea fi lipsit de modestie și aș
spune că 99% din aceste recomandări se regăsesc în dosarele noastre de ședință, adică ele au fost sau chiar
pot fi luate ca model de celelalte localități, chiar și de către consiliul județean, ceea ce înseamnă că aici ne-am
făcut treaba cu profesionalism, iar dumneavoastră ați contribuit din plin la buna organizare și desfășurare a
ședințelor consiliului local, prin modul în care ați lucrat pe comisii și în plen, prin dezbateri, intervenții și nu în
ultimul rând, prin respectarea legilor și a regulamentului propriu. Așa cum vă spuneam și cu alte ocazii, am
avut posibilitatea să văd și alte dosare de ședință, însă vă spun cu toată responsabilitatea că ceea ce facem
noi aici chiar este un model de urmat, pentru că ați dat dovadă tot timpul de seriozitate.
Din aceste recomandări am reținut totuși pe cea potrivit căreia punctul Diverse să se numească Probleme
curente, urmând ca în dosar să includem și foaia colectivă de prezență, care va completa convocatorul cu
semnăturile dumneavoastră. În rest, o să vedeți că celelalte recomandări se regăsesc în dosarele noastre.”
După ce s-a dat citire în totalitate celor două adrese, s-a trecut în continuare la problemele de pe ordinea
de zi.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, s-a
trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea
proiectului “Înființare bază de agrement, centru regional de formare profesională, împrejmuire și utilități, orașul
Ianca, extravilan sat Plopu“, pe marginea căruia au fost reţinute următoarele intervenţii:
Dl.Florin Georgescu: „Din cererea doamnei Băluță Ștefania rezultă că PUZ-ul este realizat pe suprafața de
49.000 mp, iar din documentația depusă rezultă că sunt 49.688 mp, ceea ce înseamnă că 688 mp rămân în
afara lucrării.”
Dl.Secretar: „Nu este așa. Noi nu aprobăm cererea, ci Planul Urbanistic Zonal care are toate avizele
pentru 49.688 mp. Domnule președinte, să ne spună șeful serviciului de urbanism dacă am dreptate.”
Dna.Mioara Dogărescu: „Așa este, Planul Urbanistic Zonal și documentația aferentă are toate avizele
pentru 49.688 mp, cererea este cu aproximație și nu ea este pusă în discuție.”
Dl.Florin Georgescu: „Bine, atunci dacă la data de 06.12.2013 terenul avea categoria arabil, așa cum
rezultă din certificatul de urbanism emis de Consiliul Județean Brăila, atunci cum s-a putut construi fără
aprobarea PUZ-ului și fără autorizație?”
Dl.Primar: „Din câte știu eu acolo s-au emis documente și s-au început lucrările ca fermă agricolă în
extravilan.”
Dl.Florin Georgescu: „În anul 2012 nu mai era fermă agricolă, din câte știu eu!”
Dna.Mioara Dogărescu: „Este posibil să fie o scăpare în certificatul de urbanism pentru că la acea dată
terenul nu era în categoria arabil, dar noi nu vorbim acum de certificatul de urbanism care este un document
de informare, ci de Planul Urbanistic Zonal. Așa este, s-a început ca fermă agricolă, iar prin acest PUZ se va
construi acel obiectiv.”
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Dl.Secretar: „Domnule consilier, mai devreme v-am lăudat că lucrăm cu seriozitate și că nu facem
spectacol în ședințele consiliului local. Eu îmi amintesc că este mai de mult o hotărâre a consiliului local cu
propunerea de scoatere din circuitul agricol a unei părți din acest teren pentru a se putea construi ferma
agricolă și dacă știam că cereți atâtea detalii aici, mă pregăteam cu toate aceste documente. Acum, prin noul
PUZ se dorește construirea altui obiectiv pe întreaga suprafață deținută în proprietate. De ce nu ați cerut la
comisie toate informațiile, sau chiar și după ședința comisiei să fi mers la serviciul de urbanism și să vă fi
documentat. De ce de fiecare dată trebuie să cereți aici atâtea detalii, la fiecare proiect de hotărâre? Domnule
președinte, domnul Băluță este prezent și ne poate spune care este istoricul acestor documentații.”
Dl.Fănel Băluță: „Eu prefer să nu vorbesc deloc despre acest proiect de hotărâre, dar pot să-i amintesc
domnului Georgescu că înaintea alegerilor din anul 2012, când venea zilnic acolo, nu mă întreba dacă este
fermă agricolă!”
Dl.Viorel Ciucașu: „Lăsați-i în pace că oricum nu votează pentru nimic în aceste ședințe. Nu vedeți că
este rea credință de fiecare dată și se opun la orice inițiativă de dezvoltare a orașului! Azi aprobăm un Plan
Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei afaceri private și atâta tot, restul e răutate! Domnule președinte, o să
profit și de acest moment și o să vă rog să fiți mai ferm în conducerea ședinței, să aplicați strict Regulamentul,
adică să dați o singură dată cuvântul și eventual dreptul la replică, atât. Să nu se mai facă atâta circ aici! De
asemenea, pentru că și eu am fost ținta unor atacuri din partea lor, cu jigniri chiar, cu trimitere la DNA, cu
expresii vulgare, vă rog să puneți în aplicare sancțiunile de la art.114 din Regulament.”
Dl.Marian Pârvan: „Domnule președinte, vă rog să țineți cont de recomandările domnului jurist Ciucașu!”
Dl.Viorel Ciucașu: „Vedeți?!.”
Dl.Ștefan Racu: „Domnule consilier, vă rog să vă abțineți de la aceste ironii?”
Dl.Marian Pârvan: „Domnule președinte, m-am simțit vizat de acuzațiile domnului Ciucașu!”
Aici s-a pus capăt intervenţiilor la primul proiectul de hotărâre, care s-a supus la vot și aprobat cu 14 voturi
pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan, domnul Fănel Băluță neparticipând
la vot fiind sub incidența art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind completarea Inventarului bunurilor din
domeniul privat administrat de consiliul local cu un teren intravilan situat în orașul Ianca, str. Aviatorilor nr.43,
au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Din câte am înțeles eu, domnul Enache Jenel a fost împroprietărit cu 5000 mp teren
pe care a construit în anii 1998, 2005 și 2006. Toate bune și frumoase până aici, numai că din schița
prezentată rezultă că mai este o a treia locuință, între cele două, la care nu a prezentat autorizația de
construire. Întrebare: cum s-a putut construi fără autorizație și cum s-a greșit împrejmuirea de are în plus 1012
mp?!”
Dl.Florea Lupu: „Noi astăzi ce-am discutat până acum: două proiecte de hotărâri, unul pentru aprobarea
unui PUZ, iar celălalt pentru înscrierea unui teren în inventarul bunurilor din domeniul privat al orașului, care
nu au avut nicio legătură cu întrebările lor și noi le dăm voie să intervină așa de fiecare dată pe lângă ce se
pune în dezbatere!”
Dl.Marian Pârvan: „Domnule președinte, după modul cum au intervenit, eu cred că domnii Ciucașu Viorel
și Lupu Florea au consumat băuturi alcoolice înainte de începerea ședinței!”
Dl.Ștefan Racu: „Domnule consilier, chiar nu vă puteți abține?!.”
Dl.Florea Lupu: „Domnule secretar, vă rog să notați întocmai aceste intervenții în procesul verbal, pentru
că imediat voi face testul alcoolic și îmi rezerv dreptul de a-l acționa în judecată pentru calomnie.”
Dl.Marian Pârvan: „După felul cum a reacționat, cred că trebuie să facă și un control psihologic!”
Dl.Ștefan Racu: „Domnule încetează odată.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Haideți să revenim la proiectul de hotărâre. La comisie, pentru că a fost și colegul meu
într-o perioadă de timp, l-am sunat pe domnul Enache Jenel să ne spună cum s-a ajuns practic la această
situație și ne-a spus că atunci când a luat titlul de proprietate cu cei 5000 mp era ultimul din acele parcele și
nu a știut că este o asemenea diferență de teren decât atunci când a făcut documentația de carte funciară.
Acum dorește să intre în legalitate și că intenționează să dezmembreze imobilul în trei loturi, unul pentru
dumnealui, unul pentru copil și unul pentru părinți.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu nu prea sunt de acord cu ce se propune astăzi, pentru că am de primit 1700 mp
teren intravilan luat abuziv de statul român, la care zice că voi primi despăgubiri, iar noi dăm terenuri așa
închise abuziv!”
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Dl.Secretar: „Vedeți, cum a zis și domnul Lupu, confundăm lucrurile. Astăzi nu dăm nimic la nimeni, ci
invers: luăm!”
Acestea au fost intervențiile la al doilea proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și aprobat cu 15
voturi pentru și 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
La al treilea și ultimul 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 2014-2015, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Eu nu sunt de acord să fac parte din nici un consiliu de administrație sau comisie.”
Dl.Marian Pârvan: „Nici eu!”
Dna.Mariana Spânu: „E bine că se desemnează atâția consilieri locali în aceste consilii de administrații și
comisii de învățământ, mai ales cei care se poticnesc când citesc proiectele de hotărâri, pentru că așa mai
învață și ei carte! Pe de altă parte, trebuie să subliniez și superficialitatea cu care au fost întocmite adresele
de către unitățile de învățământ când au solicitat reprezentanții consiliului local, cu majuscule unde nu trebuia,
cu greșeli gramaticale chiar!”
Dl.Viorel Ciucașu: „Vedeți că nu se simt bine dacă nu jignesc pe cineva la fiecare intervenție!? Eu propun
pe domnul Lupu Florea în locul domnului Florin Georgescu.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Iar eu propun pe domnul Mitrea Ștefan Marcel în locul domnului Marian Pârvan.”
Acestea au fost intervențiile, după care s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 14
voturi pentru și 3 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Probleme curente, la care domnul Marian Pârvan a
fost primul consilier local care și-a manifestat dorința de a lua cuvântul.
Dl.Ștefan Racu: „Da, o să vă dau cuvântul, dar vă rog să vă abțineți de la glume nepotrivite sau jigniri.”
Dl.Marian Pârvan: „Știu că atunci când am aprobat bugetul local pe acest an am alocat niște sume
importante pentru reparații la această casă de cultură, dar vedeți și dumneavoastră cum arată interiorul: merg
elefanții pe pereți, cuiburi de păianjeni. Halloween curat, pentru că tot suntem în această zi!”
Dna.Mariana Spânu: „Fiindcă ne-am tot lăudat că s-a deschis secție de spital la Ianca, haideți să vă spun
ce mi s-a întâmplat. Miercurea trecută, pe data de 22 octombrie, la orele 22,00, am fost cu un copil să-i facă
un tratament însă asistenta a refuzat pe motiv că-i înfundată branula, iar medicul de gardă nici nu a vrut să se
uite la copil și m-a trimis cu ambulanța la Brăila pentru un simplu tratament. În tot acest timp cât am așteptat,
trei șobolani mi-au trecut printre picioare, i-am filmat, am vrut să postez filmul pe internet dar mi s-a făcut silă
și am renunțat! Aceasta este secția de spital?
Dl.Dorian Dănăilă: „Fiindcă tot veni vorba de spital, știu că în luna august am aprobat o sumă pentru
instrumentar medical. Aș dori ca acesta să rămână în inventarul secției și să nu fie transferat la spitalul din
Făurei. Spun asta pentru că am avut o experiență cu o donație din Franța la stația de tratare a apei din Ianca,
un laborator de analize care în final a ajuns la Brăila.”
Dl.Primar: „Nu, vă asigur că va rămâne în inventarul secției și nu se va transfera nimic la Făurei.”
Dl.Marian Pârvan: „În luna septembrie am solicitat lista cu persoanele beneficiare de ajutor social de
urgență în acest an, cu sumele acordate fiecăruia și motivul.”
Dl.Primar: „Poftiți. Vă rog domnule secretar să menționați în procesul verbal că i-a fost prezentată în scris.”
Acestea au fost intervenţiile şi la punctul Probleme curente, după care preşedintele de şedinţă a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30 octombrie 2014, drept
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Ștefan RACU

Alexandru STERIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 27 noiembrie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participa 14 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul Băluță Fănel,
Moldoveanu Bădița si Stănculescu Radian. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George
Chiriţă, procesul verbal al şedinţei fiind întocmit de către doamna Dorina Predescu-consilier juridic în cadrul
aparatului de specialitate al primarului. Deși se afla in concediu medical, domnul secretar Alexandru Sterian a
fost prezent la lucrările ședinței.
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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 30.10.2014 a fost
pus la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 25.11.2014, publicat pe pagina proprie de
internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul prevăzut de lege, la care nu au fost obiecții fiind supus la vot
și aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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 doamna consilier local
Mariana Spânu a fost propusa preşedinte de şedinţă pentru o lună însă a refuzat și a avut următoarea intervenție:
Dna. Mariana Spânu: Domnilor consilieri nu doresc să prezidez, în actuala formulă, nici o ședință de lucru a
consiliului local. Așa cum dumneavoastră ați avut rețineri atunci când vi s-a propus spre aprobare hotărârea de
validare a mandatului meu și eu am rețineri în a prezida lucrările plenului consiliului local.
Dl. Dorian Dănăilă: Stimată colegă, procedura de validare a mandatului dumneavoastră de consilier s-a făcut
potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local. Chiar daca au fost unele rețineri privind
aprobarea hotărârii de validare, eu vă rog să dați dumneavoastră dovadă de înțelepciune si să preluați
conducerea ședinței. Așa cred ca este mai înțelept! Dați dovada de înțelegere și clemență!
Dna. Mariana Spânu: I-am solicitat domnului secretar toate documentele de la ședințele in care a fost propusă
validarea mea in funcția de consilier si cred ca nu era nimeni îndreptățit să se abțină cu privire la validarea
mandatului meu. Vă mulțumesc!
Ca urmare a acestei situații s-a trecut la desemnarea următorului consilier, astfel că a fost propus și votat în
unanimitate domnul consilier Ciucașu Viorel, preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din acest moment a
preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr. 879/17.11.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.
21254/17.11.2014, 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 organizarea licitației publice pentru concesionarea unui spațiu din domeniul
public al orașului administrat de consiliul local, situat în clădirea fostei Centrale termice nr.9, în scopul înființării
unui atelier de confecții metalice și reparații instalații sanitare;
2.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui teren din domeniul privat al
orașului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca, str. Calea Brăilei, în scopul înființării unui
depozit de legume-fructe;
3.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru preluarea în domeniul privat al orașului a unui
teren administrat de S.C. Cerealcom S.A. Brăila;
4.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru preluarea în domeniul privat al orașului a unui
autoturism din dotarea Senatului României și darea acestuia în folosința Poliției locale;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului din domeniul privat al orașului Ianca, având
destinația de cabinete medicale individuale, situat la parterul blocului F1, str.Morii nr.1;
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6.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014;
7.-Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețurilor minime de vânzare a
spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate la parterul blocului F1, str.Morii nr.1;
8.-Probleme curente.
Dl. Viorel Ciucașu: Pentru început aș dori sa precizez ca deși au fost două ședințe de validare a mandatului
doamnei Spânu, am fost singurul membru din comisia de validare a mandatelor care a fost de acord cu validarea
mandatului dumneavoastră. Cu privire la modul de desfășurare a ședinței de astăzi am rugămintea ca cei dintre
dumneavoastră care doresc să intervină pe marginea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței
de astăzi ,să intervină o singura daăa iar daca este necesar voi acorda dreptul la replică.
S-a trecut în continuare la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind organizarea
licitației publice pentru concesionarea unui spațiu din domeniul public al orașului administrat de consiliul local,
situat în clădirea fostei Centrale termice nr.9, în scopul înființării unui atelier de confecții metalice și reparații
instalații sanitare pe marginea căruia nu au fost intervenţii, fiind supus la vot și aprobat in unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind organizarea licitației publice pentru închirierea
unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, situat în incinta fostei CAP Ianca, str.
Calea Brăilei, în scopul înființării unui depozit de legume-fructe;, au fost următoarele intervenții:
Dl. Florin Georgescu: „ In principiu sunt de acord cu adoptarea acestei hotărâri însă am de făcut o singură
observație legata de prețul de pornire al licitației. Având în vedere zona în care este amplasat acest teren cred
ca prețul de pornire al licitației este mic si propun ca preț minim 1 leu/mp/an.
După aceasta intervenție proiectul de hotărâre a fost supus aprobării în varianta propusa de executiv și
aprobat cu 11 voturi pentru, și trei voturi abținere ale domnilor consilieri Florin Georgescu, Dorian Dănăilă si
Mariana Spânu.
Pe marginea proiectului de hotărâre privind acordul consiliului local pentru preluarea în domeniul privat al
orașului a unui teren administrat de S.C. Cerealcom S.A. Brăila, sau înregistrat următoarele intervenții:
Dl. Viorel Ciucașu: Comisia de specialitate a avut obiecții privind acest proiect de hotărâre si anume să fie
amânată adoptarea hotărârii până la soluționarea de către S.C. Cerealcom Brăila a situației terenului.
Dl. Alexandru Sterian: Aș dori să-l întreb pe domnul Dănăilă în calitate de președinte al comisiei care este mai
exact obiecția vis- a- vis de acest proiect?
Dl. Dorian Dănăilă: Aspectele care au generat nedumerirea membrilor comisiei sunt acele adrese transmise de
la si catre prefectura si am concluzionat ca este mai bine ca executivul să clarifice aceste aspecte înainte de
adoptarea unei astfel de hotărâri. Noi suntem de acord si cred ca și așa este corect sa ne dam acordul de
principiu cu privire la preluarea acestui teren, însă în nici un document nu este vorba de așa ceva. Nici in
dispoziția de convocare a consiliului local nu am găsit aceasta sintagmă.
Dl. Alexandru Sterian: Acest teren va ajunge la noi printr-o hotărâre de guvern. Terenul este al statului si S.C.
Cerealcom va face demersuri in acest sens,prin Ministerul Agriculturii care va promova o hotărâre de guvern.
Dl. Dorian Dănăilă: Trebuia să se menționeze că este vorba de acordul de principiu al consiliului local de
preluare a acestui teren, pentru că forma în care este promovat proiectul de hotărâre nu te conduce la această
concluzie. Și așa cum v-am mai spus și corespondența pe care ați avut-o cu prefectura ne-a ridicat unele semne
de întrebare.
Dl. Viorel Ciucașu: După cum știți regulamentul ne permite să supunem dezbaterii un proiect de hotărâre care nu
a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate dacă aspectele care au condus la formularea unui astfel
de aviz sunt dezbătute și elucidate în cadrul ședinței de plen a consiliului. Astfel că putem lămuri aspectele pe
care comisia le-a semnalat prin raportul de specialitate.
Dl. Dorian Dănăilă: Da, prin includerea sintagmei,, acord de principiu,, in preambulul hotărârii si noi membrii
comisiei suntem de acord cu adoptarea acestei hotărâri.
Dl. Alexandru Sterian: Da, este vorba despre acordul de principiu al consiliului local de a prelua acest teren și
mai departe demersurile către minister le fac reprezentanții S.C. Cerealcom Brăila.
După aceste intervenții proiectul de hotărâre a fost supus aprobării și aprobat cu 13 voturi pentru, si un vot
abținere al domnului consilier Florin Georgescu.
Pe marginea proiectului de hotărâre privind acordul consiliului local pentru preluarea în domeniul privat al
orașului a unui autoturism din dotarea Senatului României și darea acestuia în folosința Poliției locale nu au fost
intervenţii, fiind supus la vot și aprobat in unanimitate.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului din domeniul privat al orașului Ianca,
având destinația de cabinete medicale individuale, situat la parterul blocului F1, str. Morii nr.1 a înregistrat
următoarele intervenții:
Dl. Alexandru Sterian: Domnilor consilieri doresc să vă expun situația actuală a cabinetelor medicale pentru că
am înțeles ca nu a fost avizat acest proiect de hotărâre privind dezmembrarea spațiilor medicale. Țin să subliniez că decizia și răspunderea vă aparține. Prin acest proiect aprobați doar dezmembrarea spatiilor medicale, nu
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vânzarea acestora. Pentru vânzare ați aprobat deja o hotărâre de consiliu încă din anul 2008, după apariția
O.U.G. 68/2008 care reglementează procedura de vânzare a acestor spații, așa că nu vă puteți opune
dezmembrării. Discutăm acum de două etape premergătoare vânzării acestora: dezmembrarea și evaluarea
acestora, pentru ca vânzarea se face individual, către fiecare medic. Potrivit art. 3 din ordonanța de urgență au
dreptul de a cumpăra aceste spații medicii, medici dentiști biochimiștii și alte persoane de liberă practică ce
desfășoară activități conexe actului medical care vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la unitatea
administrativă. Prețul de vânzare al spațiului medical se stabilește în momentul vânzării prin raport de evaluare
întocmit de un evaluator. Imobilele astfel dobândite nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător
pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale sau conexe actului medical. In cazul încălcării
acestor condiții contractul de vânzare cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea
în întârziere și fără altă formalitate.
Dl dr. Năstășel Marin a revenit cu o astfel de cerere de cumpărare în luna august, a șasea cerere de fapt, însă
procedura a fost îngreunată de întocmirea documentației de carte funciara privind dezmembrarea imobilului, însă
într-un final am reușit și am reluat această procedură care se va finaliza cu încheierea, la notariat a contractelor
de vânzare cumpărare cu fiecare medic, la valorile stabilite prin raportul de evaluare care face obiectul
proiectului de hotărâre nr. 72. Aceasta procedura a fost începută cu mulți ani în urmă când am constituit si o
comisie în acest sens potrivit art. 5 din ordonanță, din care au făcut parte doamna consilier Antonescu si domnul
consilier Epureanu, însă nu s-a finalizat vânzarea pentru ca au fost neînțelegeri legate de prețul de vânzare.
Dl. Dorian Dănailă: Domnule secretar doresc să vă întreb dacă este obligatorie vânzarea? Ordonanța de urgentă
stabilește cadrul legal dar nu obligă consiliul local să vândă spațiile cu această destinație. Am avut discuții în
cadrul comisiei și ca oameni ai acestei localități, ca cetățeni și am hotărât că este mai bine ca aceste spații să
rămână în proprietatea consiliilor locale pentru a acorda o șansă și medicilor tineri care după anii de studenție și
rezidențiat trebuie să își înceapă activitatea de medici și cărora, să avem posibilitatea să le punem la dispoziție
asemenea spații în care să își deschidă cabinete individuale.
Dl. Alexandru Sterian: Da, dar prin articolul 10 din ordonanță este reglementat faptul ca aceste spații nu pot fi
înstrăinate de cumpărători pentru alte activități decât în scopul desfășurării activităților medicale, altfel
contractele de vânzare sunt nule.
Dl. Dorian Dănăila: Domnule secretar membrii comisiei când nu au avizat acest proiect de hotărâre sau gândit să
acorde o șansă medicilor tineri. Nu comentăm interdicția prevăzut de lege și nici sancțiunea ce se aplică în cazul
în care aceste spatii nu sunt revândute unor medici, ci ne-am gândit că medici tineri nu dispun imediat după
terminarea facultăți de sute de milioane pentru a putea să-și cumpere astfel de spații, nu au o asemenea potență
financiară iar noi, comunitatea locala sa venim in sprijinul lor prin punerea la dispoziție a acestor spații.
Dl. Marian Pârvan: Am reținut din dezbateri ca s-a adoptat o hotărâre de vânzare a acestor spații. Este vorba de
o hotărâre de consiliu sau de o ordonanță?
Dl. Alexandru Sterian: După apariția ordonanței nr. 68/2008 am adoptat o hotărâre de consiliu local prin care ,
potrivit art. 4 am aprobat lista spațiilor medicale ce pot fi vândute.
După aceste intervenții proiectul de hotărâre a fost supus la vot și respins cu 4 voturi împotrivă ale domnilor
consilieri Florin Georgescu, Marian Pârvan, Dorian Dănăilă și doamna Spânu Mariana, 8 voturi abținere ale
domnilor Dragomir Liviu, Mircescu Mircea, Lupu Florea,Mitrea Stefan Marcel, Negoiță Valeriu, Priceputu George,
Racu Stefan si doamna Munteanu Ani și 2 voturi pentru ale domnilor Eugeniu Balta si Viorel Ciucașu.
Pe marginea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014
nu sau înregistrat intervenții, a fost supus la vot pe articole și a fost aprobat articolul 1 cu 12 voturi pentru, 2
voturi abținere ale domnilor consilieri Florin Georgescu și Marian Pârvan. Articolul 2 a fost aprobat în unanimitate
iar hotărârea în ansamblu a fost aprobată cu 12 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor consilieri Florin
Georgescu si Marian Pârvan.
Ultimul proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea prețurilor minime de
vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate la parterul blocului F1,str. Morii, nr. 1, la
propunerea domnului Florin Georgescu si cu votul unanim al consilierilor a fost scos de pe ordinea de zi, ca
urmare a respingerii proiectului de hotărâre privind dezmembrarea imobilului din domeniul privat al orașului
Ianca, având destinația de cabinete medicale individuale, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 noiembrie 2014, drept pentru care s-a
întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Viorel CIUCASU

p. SECRETARUL ORAȘULUI,
Dorina PREDESCU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 decembrie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Fănel Băluță,
Liviu Dragomir și Radian Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă,
precum şi domnul secretar Alexandru Sterian, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă şefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit
rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate 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
27.11.2014 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul de 3 zile
prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 29.11.2014, la
care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum 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 Dorian Dănăilă a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care din
acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei
primarului nr.968/16.12.2014, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.22140/16.12.2014, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care s-a
reținut observația domnului Florin Georgescu, aceea ca titlul celui de-al doilea proiect de hotărâre să fie
completat și cu Dispoziția nr.973/19.12.2014, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în
unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al orașului administrat de consiliul
local în suprafață de 1012 mp domnului Enache Jenel, domiciliat în orașul Ianca, str.Aviatorilor nr.43,
proprietarul construcțiilor situate pe acest teren;
2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2014
făcute prin Dispozițiile primarului nr.956/12.12.2014, nr.967/15.12.2014 și nr.973/19.12.2014;
3.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare şi stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 20152016;
4.-Probleme curente.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, s-a
trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind închirierea unui teren din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local în suprafață de 1012 mp domnului Enache Jenel, domiciliat în orașul Ianca,
str.Aviatorilor nr.43, proprietarul construcțiilor situate pe acest teren, la care nu au fost intervenții, fiind supus la
vot și aprobat cu 13 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Eugeniu Baltă.
La următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind rectificarea bugetului local, au fost
următoarele intervenții:
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Dl.Florin Georgescu: „În raportul comisiei nu s-a precizat cu exactitate observația mea și ce-am solicitat.
Eu am observat că în proiectul de hotărâre se vorbește de drumuri comunale și județene și de aceea am cerut
studiul și explicații cu privire la modul de repartizare a sumei de 75 mii lei primită de la Consiliul Județean
Brăila.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, așa este denumit capitolul bugetar:drumuri comunale și județene. Noi avem
în administrare DC 35 Ianca - Berlescu, până la hotarul cu satul Batogu, DC 36 Perișoru - Tîrlele Filiu, până la
hotarul cu Bordei Verde, DC 37-din DN 2B până la intrarea în satul Plopu, respectiv porțiunea din DJ 221
Ianca-Șuțești care o reprezintă str. Sărățeni. Suma de 75 mii lei va fi folosită exclusiv pentru completarea cu
piatră a unor zone desfundate de pe DC 35 și DC 36, iar în astfel de cazuri nu se întocmește studiu de
fezabilitate cum ați cerut. Studiul se întocmește doar atunci când se fac reparații capitale, nu și la reparații
curente, de întreținere cum facem acum.”
După aceste intervenții proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe articole, unde cvorumul a fost de 12
voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan, iar pe ansamblu hotărârea a
fost aprobată cu 13 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
La al treilea și ultimul proiect de hotărâre, privind organizarea reţelei şcolare şi stabilirea cifrelor de
şcolarizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului
Ianca în anul şcolar 2015-2016, nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat tot cu 13 voturi pentru și
1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Probleme curente, la care domnul primar a mulțumit
consiliului local pentru buna colaborare din anul 2014 în rezolvarea problemelor cetățenilor și ale orașului în
ansamblu, sperând în aceeași colaborare și în anul 2015, încheind cu urări de sănătate și tradiționalul La mulți
ani!, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca de astăzi, 30 decembrie 2014, 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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