ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2015, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna Mariana Spânu. 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 prezenți și cetățeni interesați de adoptarea unor hotărâri de
pe ordinea de zi, sau care 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 30.12.2014 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 27.01.2015, 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 Liviu Dragomir 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.6/19.01.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.10456/19.01.2015,
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 închirierea temporară a unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local Societății Comerciale OMV Petrom SA- Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării conductei
colectoare a Sondei 3000 Oprişeneşti;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii și apartamentării imobilului din domeniul privat al orașului
Ianca, având destinația de cabinete medicale individuale, situat la parterul blocului F1, str.Morii nr.1;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor
agricole;
4.-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;
5.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul oraşului Ianca;
6.-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 2015;
7.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor și a fișei postului șefului de serviciu;
8.-Probleme curente.
Cu precizarea că, exceptând-ul pe cel de la pct.4 de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri au fost avizate
favorabil de către comisiile de specialitate, s-a trecut la dezbaterea primului proiect de hotărâre privind închirierea
temporară a unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local Societății Comerciale OMV
Petrom SA- Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării conductei colectoare a Sondei 3000 Oprişeneşti, la care au
fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Pe ce criterii s-a stabilit chiria de 4 lei/mp la o asemenea societate cu cifra de afaceri de
miliarde de euro, iar la persoane fizice am închiriat cu 8 lei/mp pentru amplasarea de garaje? Nu cu mult timp în
urmă am aprobat pe strada Brăilei închirierea unui teren cu 7 lei/mp. Deci, mi se pare mică chiria de 4 lei/mp și
propun 6 lei/mp.”
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Dl.Secretar: „Domnule consilier, v-am mai explicat de nu știu câte ori că temeiul legal/criteriul cum spuneți, este
în Legea nr.50/1991, unde se arată că prin redevență/chirie trebuie să se recupereze în 25 de ani prețul de vânzare
al terenului la data concesiunii/închirierii. Terenurile pentru garaje, care sunt în intravilan, s-au închiriat cu 0.8 lei/mp
și nu cu 8 lei/mp, iar terenul de astăzi este în extravilan, așa că nu suportă comparație. Amintiți-vă că anul trecut ați
concesionat/închiriat terenuri la această societate cu 3 lei/mp.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Noi am discutat la comisie acest preț și am concluzionat că este oricum mai mare decât a
rezultat din acel criteriu. Prețul mediu de vânzare a unui hectar de teren extravilan, luat oficial la notariat, este
12.500 lei, care aplicat la 25 de ani înseamnă 0,05 lei/mp, iar noi discutăm acum de 4 lei/mp.”
Acestea au fost intervențiile la acest proiect de hotărâre, care a fost supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru și
2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
La următoarele 2 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind aprobarea dezlipirii și apartamentării
imobilului din domeniul privat al orașului Ianca având destinația de cabinete medicale individuale, respectiv
aprobarea taxelor speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor agricole, nu au mai fost intervenții,
fiind supuse pe rând la vot și aprobate, primul cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan, iar al
doilea în unanimitate de voturi.
La proiectul de hotărâre de la pct.4 de pe ordinea de zi, privind însușirea raportului de evaluare pentru stabilirea
prețurilor minime de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, care nu a fost avizat favorabil de către
comisia de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local, au fost următoarele intervenții:
Dl.Marin Năstășel: „Haideți să încercăm să facem înțeleasă situația la care s-a ajuns, poate dintr-o lipsă de
comunicare, cum că vrem să ne îmbogățim de pe urma acestor spații, că le cumpărăm ieftin și apoi le vom vinde
scump, iar ceilalți medici care vor veni după noi nu vor mai avea unde să profeseze! În primul rând că în tot județul
Brăila, în toată țara, s-au vândut aceste spații și ar fi o discriminare pentru noi dacă nu ați fi de acord să ne vindeți
spațiile. În al doilea rând să precizez ce înseamnă medicina de familie: avem o listă de pacienți și un contract cu
casa de sănătate de la care primim o sumă/pacient/lună din care plătim și salariile și întreținerea acestor spații și vă
asigur că din asta nu se face avere. Apoi, din 1983 aceste spații au fost când la Spitalul Județean, când la Primărie,
dar nimeni nu a mai investit un ban în ele până în 1999 când s-a înființat medicina de familie și le-am luat în
concesiune. Practic nu ne vindeți decât niște pereți goi și atâta tot, ne cumpărăm investiția noastră, pentru că noi leam pus uși și ferestre din termopan, noi am înlocuit sistemul de încălzire, instalația electrică refăcută în totalitate, am
izolat cele două balcoane de deasupra de unde se infiltra apa, absolut totul am renovat pe cheltuiala noastră pentru
altfel că nu primeam evaluarea de la casa de sănătate din 2 în 2 ani, care costă și asta 1000 lei, comparativ să
zicem cu Mircea Vodă unde costă 200 lei. Cu toate acestea prețul de vânzare s-a stabilit la 27 mii lei, comparativ cu
municipiul Brăila unde prețurile au fost între 30 și 40 mii lei în anii 2008. Deci cum puteți să spuneți că le cumpărăm
ieftin!? Nu uitați că există o hotărâre de aprobare pentru vânzarea acestor spații și nu știm de ce s-a tergiversat
punerea ei în aplicare. Bun, am înțeles că au fost probleme tehnice, de carte funciară, dar acum dacă s-au rezolvat
și aceste probleme de ce nu se pune în aplicare hotărârea de vânzare? După o viață muncită în folosul acestei
comunități, drept răsplată ni se face o a doua nedreptate! Prima a fost cu legea fondului funciar, când am primit în
folosință și nu în proprietate câte 0,50 ha teren arabil extravilan, care ulterior ne-a fost luat și nici acum nu știm din
ce motive, în timp ce alții au primit în proprietate până la 10 ha! Ați văzut că s-a întâmplat nenorocirea cu doctorul
Stănică și cu cea rămas familia după urma lui, după o viață muncită pentru sănătatea acestei populații?”
Dl.Radian Stănculescu: „Domnule doctor, nu v-a acuzat nimeni că vă îmbogățiți de pe urma acestor spații, iar eu
unul nu mă feresc și vă spun deschis că sunt împotriva vânzării acestor spații. Nu am nimic cu dumneavoastră sau
cu vreun alt medic, ci așa gândesc pur și simplu, că nu trebuie să le vindem. Ați văzut, după ce s-a întâmplat
nenorocirea cu doctorul Stănică, am avut posibilitatea să repartizăm acel spațiu unui alt medic tânăr. Le folosiți în
continuare cu acea chirie modică și nu-i nicio problemă.”
Dna.Diana Bobancu: „În hotărâre ați amintit de Ordonanța 68/2008. Știți ce prevede acest act normativ? Dacă se
schimbă destinația acestor spații medicale la revânzare, contractele devin nule de drept. Așa că nu este adevărat ce
s-a vehiculat, cum că ceilalți care vor veni după noi nu vor mai avea unde să lucreze.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu zic că decizia nu este una chiar atât de dificilă cum se crede. Acești oameni s-au
preocupat atâta timp de sănătatea acestei populații și este dreptul dumnealor să cumpere spațiile și de aceea eu voi
vota pentru adoptarea hotărârii.”
Dl.Radian Stănculescu: „Domnule președinte, ca să nu fie nicio problemă pentru că toți de aici suntem arondați
la câte un medic, eu vă propun să votăm secret.”
Dl.Marian Pârvan: „Dar de ce să nu votăm la vedere? Care este temeiul legal domnule secretar pentru votul
secret la această hotărâre?”
Dl.Secretar: „Întotdeauna când o hotărâre se referă la persoane, votul este secret. În cazul de față se poate vota
și deschis, dar va trebui să invitați în afara sălii medicii prezenți aici.”
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După aceste intervenții, președintele de ședință a supus la vot propunerea domnului Radian Stănculescu de a se
vota secret, propunere aprobată cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu și Ștefan
Marcel Mitrea și 4 voturi abținere ale domnilor Eugeniu Baltă, Viorel Ciucașu, Bădiță Moldoveanu și Marian Pârvan.
În același timp medicii au părăsit din proprie inițiativă sala de ședință.
Pentru aceasta s-a propus și s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 1
vot abținere al domnului Marian Pârvan, o comisie de numărare a voturilor în următoarea componență: Dorian
Dănăilă, Ani Munteanu și Mircea Mircescu.
S-a trecut în continuare la exercitarea votului secret, pentru care s-a asigurat urna și cabina de vot, după
următoarea procedură: fiecare consilier local a primit un buletin de vot în alb pe care va scrie cuvântul DA, dacă este
de acord cu adoptarea hotărârii, sau cuvântul NU, dacă nu este de acord cu adoptarea hotărârii. Dacă nu se scrie
niciunul din aceste cuvinte, atunci votul este nul și nu se contabilizează. Pentru că nu s-a dorit exercitarea votului
deschis, domnul Florin Georgescu nu a dorit să participe la exercitarea votului secret.
După exercitarea votului secret comisia a constatat, printr-un proces verbal, că pe 6 buletine de vot s-a scris
cuvântul DA și pe 9 buletine de vot s-a scris cuvântul NU, ceea ce înseamnă că hotărârea nu a întrunit numărul de
voturi necesar adoptării.
La proiectul de hotărâre de la pct.5 de pe ordinea de zi, privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe teritoriul oraşului Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru și 2
voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
La următorul proiect de hotărâre, cel privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2015, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „La art.2 se vorbește de lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, dar nu există și de
aceea doresc să mi se pună la dispoziție această listă, precum și pe cea cu beneficiarii de alimente de la APIA.”
Dl.Secretar: „Domnule consilier, astăzi se aprobă planul de acțiuni şi lucrări de interes local, iar la art.2 se
vorbește de lista pe care o va întocmi lunar primarul, pentru că ea suportă modificări în fiecare lună. Da, o să vă pun
la dispoziție ambele liste, dar fără datele cu caracter personal.”
Dl.Marian Pârvan: „Există și o listă suplimentară pentru ajutoarele APIA?”
Dl.Secretar: „Da, lucrăm acum și la o listă suplimentară, care cuprinde persoanele intrate în drepturi de pensie
sau ajutor de șomaj ulterior întocmirii primei liste.”
După aceste intervenții proiectul de hotărâre s-a supus la vot, fiind aprobat cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere
ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
Ultimul proiect de hotărâre, privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor și a fișei postului șefului de serviciu, a fost aprobat în unanimitate de
voturi, asta după ce domnul Viorel Ciucașu s-a asigurat că nu se află sub incidența art.46 din Legea administrației
publice nr.215/2001.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Probleme curente, unde au fost înregistrate următoarele
intervenții:
Dl.Viorel Ciucașu: „Eu vreau să fac un apel către colegii mei din comisia de specialitate nr.3, acela de a mă
anunța atunci când întârzie sau nu pot participa la lucrările comisiei, altfel nu voi mai proceda ca până acum!”
Dl.Eugeniu Baltă: „Și eu susțin acest apel pentru că a început să se facă o obișnuință din a se întârzia la lucrările
comisiei. Înțeleg să ai o problemă odată pe an, dar nu lunar cum se întâmplă cu unii colegi! Pe de altă parte, atrag
atenția funcționarilor din primărie să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să nu mai fie superficiali atunci
când întocmesc rapoartele de specialitate, așa cum s-a întâmplat cu raportul la proiectul de hotărâre de la pct.5 de
pe ordinea de zi în care s-a scris că la satul Perișoru mai sunt străzi pietruite, deși ele sunt din pământ!”
Dl.Liviu Dragomir: „Pe trotuarele construite recent pe Calea Brăilei nu se poate circula din cauza pomilor
necurățați și aș vrea domnule primar să aveți în atenție acest aspect.”
În finalul ședinței doamna Lucica Oțelea a pus în discuția celor prezenți câteva aspecte de ordin gospodăresc, în
principal aceleași probleme ridicate și în alte ședințe, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 ianuarie 2015, 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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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 12 februarie 2015, 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 Băluță, care sia depus demisia și a solicitat încetarea mandatului începând cu luna martie 2015. De asemenea, participă de drept
domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi
procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei Serviciilor Publice
şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și şefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susţinere a
proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau
care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.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, cu precizarea că dezbaterea publică asupra bugetului centralizat al oraşului
Ianca a fost organizată pe data de 09 februarie 2015, ora 1000, 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 29.01.2015 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 10.02.2015, la care a fost o singură obiecție a
domnului Eugeniu Baltă, astfel:
Dl.Eugeniu Baltă: „La intervenția mea de la pag.3, când m-am referit la obligația consilierilor locali de a participa
la ședințe, am mai spus ceva care nu a fost reținut în procesul verbal și anume că nimeni nu are dreptul să învoiască
vreun consilier local. Ori sunt prezenți, ori sunt absenți!”
Cu această obiecție, procesul verbal al ședinței anterioare a fost 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 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 pentru luna februarie, care din acest
moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei primarului
nr.13/21.01.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.10548/21.01.2015,
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 bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2015;
2-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ pe anul 2015;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2015;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2015;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2015;
6.-Probleme curente.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de comisiile de
specialitate ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată.
În mod surprinzător, la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea bugetului centralizat al
oraşului Ianca pe anul 2015, nu a fost nicio intervenţie, fiind supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan și 1 vot abținere al doamnei Mariana Spânu.
La următorul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ pe anul 2015, au fost
următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Primul buget pe care îl supun dezbaterii este cel al Liceului Teoretic „Constantin
Angelescu”, iar la comisie am solicitat ca astăzi domnul director să ne prezinte statul de funcții și situația/structura
burselor școlare. Vreau să știu dacă au fost aduse?”
Dl. Ștefănuț Dragomir: „Statul de funcții este totuși un document care conține informații confidențiale, nu este
public, și aș dori să depuneți o solicitare scrisă la secretariatul liceului, motivată, în ce scop este solicitat.”
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Dl.Florin Georgescu: „Domnule director sunteți o instituție publică și așa cum primăria, DSP și UAMS au
prezentat statele de funcții și organigramele, așa le puteți prezenta și dumneavoastră. Nu-i nimic, o să vin să depun
cerere motivată! Practic la comisie am întrebat câte cadre didactice sunt, câți muncitori, etc. Nu mă interesează
datele personale și salariile acestora, ci doar numericul. Înțeleg că nici celelalte unități de învățământ nu le-au adus,
așa că o să merg la fiecare să depun cerere scrisă.”
Dl.Primar: „Domnule președinte, la instituțiile la care v-ați referit le aprobăm noi organigramele și statele de funcții
și de aceea le-au prezentat astăzi. La unitățile de învățământ nu este în competența consiliului local să le aprobe și
de aceea nu au fost prezentate.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Nu cred că face nici măcar obiectul discuției, pentru că toate posturile sunt aprobate de
Inspectorat. Eu vreau să știu altceva: dacă anul acesta s-au prevăzut sume pentru reparația acoperișului la clădirea
Gimnaziului, care este totuși de o valoare istorică însemnată pentru localitate. Și așa nu avem prea multe astfel de
clădiri, avem una singură și nici de aia nu avem grijă!”
Dl.Primar: „Nu am prevăzut în buget nicio sumă pentru această clădire deoarece anul acesta am fost
dezavantajați enorm cu noua lege a bugetului de stat, pentru că nu am mai primit sume pentru echilibrare! Nu știu,
poate la o rectificare bugetară pozitivă, sau când vor fi lansate axele de finanțare din bugetul 2014-2020 să
promovăm un proiect pentru reabilitarea acestei clădiri și pe cea a liceului. Anul acesta avem de cofinanțat câteva
mari proiecte locale și nu ne permitem alte investiții.”
Acestea au fost intervenţiile pe marginea bugetului Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”, care a fost supus la
vot și aprobat în final cu 15 voturi pentru şi 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
La bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
La bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu au fost următoarele intervenții:
Dna.Mariana Spânu: „Eu am o nelămurire: cum se face că pentru cadrele didactice care fac naveta de la Ianca la
Perișoru se decontează cheltuielile de transport, iar pentru cele care fac naveta de la Ianca la Plopu nu se
decontează aceste cheltuieli?”
Dl.Primar: „La Perișoru se decontează pentru că nu sunt mijloace de transport în comun ale primăriei, în timp ce
la Plopu sunt mijloace de transport în comun ale primăriei și pot circula gratuit cu ele.”
Dna.Mariana Spânu: „Eu continui să cred că este o discriminare, pentru că profesorii de la Plopu sunt nevoiți să
aștepte până la ora 15 mijloacele de transport în comun.”
După aceste intervenții a fost supus la vot și bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu, fiind aprobat cu 14 voturi pentru, 1
vot împotrivă al doamnei Mariana Spânu şi 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
În fine, la bugetul Grădiniţei Ianca nu au mai fost intervenții, fiind și el aprobat cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere
al domnului Marian Pârvan. De altfel nici la celelalte proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate astfel:
-cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu şi domnului Marian Pârvan, bugetul Direcţiei
Serviciilor Publice;
-cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan, bugetul Unităţii de Asistenţă Medico Socială;
-cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu şi 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan,
Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul
administrativ al oraşului Ianca în anul 2015.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Probleme curente, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Având în vedere practica din anii anteriori, solicit ca la ședința următoare, când vom analiza
încheierea conturilor de execuție bugetară, acestea să fie prezentate conform formularelor standard aprobate de
minister. De asemenea solicit să mi se pună la dispoziție în termenul legal toate materialele de ședință, nu așa cum
s-a întâmplat acum cu bugetul local detaliat.”
Dl. Bădiță Moldoveanu: „Aș dori să luați măsuri cu un teren viran din zona blocurilor E, plin de buruieni, poate să
și-l cumpărăm pentru a amenaja acolo spații de parcare și de joacă pentru copii.”
Dl.Primar: „Ați anticipat deja, pentru că la ședința din luna martie vă vom supune spre aprobare cumpărarea lui,
pentru că am discutat în principiu cu proprietarul terenului.”
Acestea au fost intervențiile și la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de şedinţă a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 12 februarie 2015, 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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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26 martie 2015, 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
Băluță, care si-a depus demisia și a solicitat încetarea mandatului începând cu luna martie 2015. De
asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar
Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei
Serviciilor Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și şefii serviciilor din cadrul aparatului
LOCALĂrapoartele
DE FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA
de specialitate al primarului COMISIA
care au întocmit
de susţinere
a proiectelor de hotărâri. În sală
mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu
doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.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 12.02.2015 a fost publicat pePRIMĂRIA
pagina proprie de
internet şi afişat IANCA
la sediul consiliului local în termenul
ORAŞULUI
de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de
24.03.2015, 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 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 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.120/09.03.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.12296/09.03.2015, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru
care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre și adoptarea lui în procedura de
urgență, având ca obiect achiziționarea unor servicii juridice de reprezentare în instanțele de judecată.
Propunerea de înscriere a acestui proiect pe ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată cu 13 voturi
pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan și 1 vot abținere al doamnei
Mariana Spânu, astfel că ordinea de zi finală supusă din nou la vot şi aprobată cu 15 voturi pentru și 1
vot împotrivă al domnului Marian Pârvan, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de pășunat și a unor măsuri organizatorice pentru
utilizarea suprafețelor de pășune din domeniul privat al orașului în anul 2015;
2.-Proiect de hotărâre privind cumpărarea terenului în suprafață de 649 mp situat în orașul Ianca,
str.Calea Brăilei nr.21, cvartal 20, parcela 903, în scopul amenajării de spații de joacă pentru copii și a
unor locuri de parcare;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al orașului pe
anul 2014;
4.-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 2014;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2014;
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6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă
Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2014;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru eliberarea atestatelor de producător
agricol și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol;
8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei cu numărul de personal şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice înființate de consiliul local pe anul 2015;
9.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului privind sistemul de alimentare cu apă și
canalizare al județului Brăila, versiunea definitivă - februarie 2015;
10.-Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în
funcţie al domnului Băluță Fănel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
demisiei;
11.-Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii juridice de reprezentare a intereselor
oraşului Ianca în anumite litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată;
12.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de
comisiile de specialitate ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea
aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea taxelor de pășunat și a unor
măsuri organizatorice pentru utilizarea suprafețelor de pășune din domeniul privat al orașului în anul
2015, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Taxele propuse nu sunt nici prea mari, dar nici prea mici, poate că pentru unii
care trăiesc doar de pe urma unei vaci s-ar putea să fie considerate mari, însă eu altceva vreau să
supun atenției executivului: să delimiteze clar pășunea utilizată de vaci de cea utilizată de oi și să se
urmărească zi de zi respectarea acestei delimitări, pentru că altfel încasăm degeaba aceste taxe și
distrugem și pășunea! Știți bine că acolo unde a păscut oaia, vaca nu mai mănâncă iarba din acel loc.”
Dl.Primar: „Am reținut ideea, oricum ne confruntăm mereu cu această problemă pentru că unii ies cu
oile la pășunat și noaptea și este greu să-i depistăm.”
Acestea au fost singurele intervenţii la acest proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și
aprobat cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan.
La următorul proiect de hotărâre privind cumpărarea terenului în suprafață de 649 mp situat în
orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.21, cvartal 20, parcela 903, în scopul amenajării de spații de joacă
pentru copii și a unor locuri de parcare, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
Pe marginea contului de execuție a bugetului local pe anul 2014, de la punctul 3 de pe ordinea de zi,
au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am văzut că la sfârșitul anului 2014 a rămas un excedent de 2.371.130 lei,
care s-a dus în fondul de dezvoltare, fostul fond de rulment. În această situație mă raliez întru-totul
propunerii domnului Baltă de a aloca o anumită sumă pentru renovarea clădirii gimnaziale de la liceul
din deal.”
Dl.Secretar: „Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar vă reamintesc că discutăm de aprobarea
contului de execuție pe anul trecut și nu despre aprobarea bugetului pe acest an!”
Dl.Primar: „Domnule consilier, amintiți-vă că această sumă a fost aprobată în bugetul din anul curent
pentru susținerea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă, care deja se află în derulare. Nu mai
putem discuta acum despre această sumă, ci eventual la o rectificare bugetară pozitivă.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, care a fost aprobat cu 14 voturi
pentru și 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu, cu precizarea că domnul Marian Pârvan nu a
dorit să participe la votarea acestui proiect de hotărâre.
S-a trecut în continuare la dezbaterea pe articole a următorului proiect de hotărâre privind
aprobarea conturilor de execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
oraşului Ianca pe anul 2014.
Asupra conturilor de execuție ale celor două licee nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot
și aprobate identic, cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu şi M. Pârvan.
La contul de execuție a bugetului Școlii gimnaziale Plopu, au fost următoarele intervenții:
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Dl.Florin Georgescu: „Domnule director, vă amintiți că anul trecut la o rectificare de buget am avut
unele rezerve față de devizul de lucrări prezentat atunci pentru renovarea clădirii Grădiniței din satul
Oprișenești, la care contribuia cu o sponsorizare și OMV Petrom. Cum ați procedat: ați lucrat în
continuare pe baza acelui aviz sau ați întocmit altul?”
Dl.Liviu Mihai Negoiță: „Am întocmit un alt deviz cu o valoare mai scăzută.”
Dl.Florin Georgescu: „Bun, atunci vă rog să-mi puneți la dispoziție o copie a acelui deviz de lucrări.”
Dl.Liviu Mihai Negoiță: „Vă rog să vă adresați în scris cu această solicitare.”
Dl.Secretar: „Nu, nu este necesară o cerere scrisă, pentru că statutul aleșilor locali prevede și
această posibilitate, ca în urma unei interpelări să i se pună la dispoziție, prin intermediul secretarului,
documentele necesare exercitării mandatului, dacă acele documente nu sunt clasificate.”
Acestea au fost intervenţiile la contul de execuție a bugetului Școlii gimnaziale Plopu, după care a
fost supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin
Georgescu, Mariana Spânu şi Marian Pârvan.
La contul de execuție a bugetului Grădiniței Ianca, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am văzut că anul trecut s-a renovat clădirea Grădiniței de pe str. Gării, dar numi amintesc să fi discutat în vreo ședință de această lucrare, să se fi adoptat vreo hotărâre de consiliu
local pentru așa ceva.”
Dl.Primar: „Ba da, domnule consilier, când s-a aprobat bugetul local pe anul trecut am avut o anexă
cu lista de investiții și o regăsiți acolo.”
Dl.Florin Georgescu: „Da, dar nu-mi amintesc să fi fost vreun deviz!.”
Dl.Secretar: „Dacă mai aveți dosarul de la acea ședință, vedeți că este o notă de fundamentare a
prețurilor la fiecare obiectiv din lista de investiții.”
Aici s-au încheiat dezbaterile la contul de execuție a bugetului Grădiniței Ianca, fiind aprobat cu 14
voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan, cu același cvorum
fiind aprobată și hotărârea în ansamblu.
La următoarele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse
pe rând la vot și aprobate, după cum urmează:
- cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă ale domnului Florin Georgescu şi doamnei Mariana Spânu,
contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice;
- cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan, contul de execuţie a bugetului
Unităţii de Asistenţă Medico Socială;
- cu 14 voturi pentru și 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan, taxele
speciale pentru eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din
sectorul agricol;
Pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice înființate de consiliul local pe anul 2015, au
fost următoarele intervenții:
Dna.Mariana Spânu: „Eu am o obiecție cu privire la numărul mare de salariați existenți în
compartimentul de impozite și taxe. Înainte, când nu erau aceste programe informatizate și toate
evidențele se țineau manual, nu erau atâția funcționari acolo! Într-una din zile m-am uitat și eu pe spațiul
de la ghișeu și am văzut că se jucau pe calculator. Am studiat statul de funcții și nu l-am regăsit în acest
compartiment pe domnul Stanciu Glicherie, deși în tot orașul sunt mii de adrese/somații privind plata
impozitelor semnate de dumnealui. La urbanism, unde am făcut câteva drumuri pentru că am avut
nevoie de anumite acte, doamna Burducea, care nu știu cu ce se ocupă acolo, nici nu m-a băgat în
seamă, iar ultima dată mi-a zis că deja o ia durerile de cap când mă vede!”
Dl.Primar: „Ori ați primit și dumneavoastră vreo somație și v-a deranjat? Acolo a lucrat o perioadă
pe executări silite domnul Barbu Valentin, detașat de la Poliția locală pe perioada în care a avut anumite
probleme medicale, după care a preferat să se reîntoarcă la vechiul loc de muncă. Deoarece Camera
de conturi ne-a pus în vedere să realizăm de urgență procedurile de recuperare a creanțelor bugetare
restante din anii anteriori, l-am împuternicit pe domnul Stanciu Glicherie de la serviciul se cultură să
realizeze aceste proceduri, iar împreună cu doamna Ungureanu Roxana, detașată și dumneaei de la
D.S.P., au recuperat 6 miliarde de lei vechi.”
Dl.Florin Georgescu: „Observ că pe lângă cele 88 de posturi sunt și 10 posturi pentru proiectele cu
finanțare nerambursabilă. Ce se va întâmpla cu acești salariați după finalizarea acestor proiecte?”
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Dl.Primar: „Posturile sunt prinse în organigramă dar nu sunt bugetate, deci nu se va angaja nimeni
în acest an.
Acestea au fost intervenţiile pe marginea organigramei și a statului de funcții, care au fost supuse la
vot și aprobate în final cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnului Marian Pârvan şi doamnei
Mariana Spânu şi 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu.
La următoarele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse
pe rând la vot și aprobate, după cum urmează:
- cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu şi Marian Pârvan şi 1 vot
abținere al doamnei Mariana Spânu, Master Plan-ul privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare
al județului Brăila, versiunea definitivă - februarie 2015;
- cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan, constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului Băluță Fănel, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a demisiei;
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru care s-a cerut și aprobat înscrierea pe
ordinea de zi de astăzi și adoptarea lui în procedură de urgență, au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Mă bucur că domnul primar mai consultă și consiliul local la angajarea de
servicii. Era bine să ne fi consultat și când a achiziționat serviciile de arhivare. Știu că lipsesc
documente din arhivă! Cât a costat aceste servicii?”
Dl.Secretar: „Obligația aprobării consiliului local este doar pentru servicii juridice, nu și pentru
serviciile de arhivare sau alte servicii, pentru că așa prevede O.U.G.26/2012. Serviciile de arhivare și de
selecție erau absolut necesare pentru că nu au mai fost făcute în ultimii 30 de ani și au fost foarte bine
realizate de către persoana selectată care a lucrat o lungă perioadă în sistem și cunoaște foarte bine
problematica, dovadă că s-a și validat lucrarea de către Serviciul județean al Arhivelor Naționale. Eu nu
cunosc la această oră să lipsească documente din arhivă, așa cum ați spus. Despre costul lucrării o să
vă informeze probabil domnul primar.”
Acestea au fost intervenţiile, după care s-a supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot
împotrivă al domnului Marian Pârvan şi 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu şi domnului Florin
Georgescu.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Eugeniu Baltă: „Am asistat mereu la felul cum au votat reprezentanții PDL în ultimii 10 ani și cred
că nimic nu s-ar fi realizat în acest oraș după felul cum au votat. Nici măcar cu asfaltarea străzilor nu au
fost de acord! De ce au mai pus mâna pe Biblie și au jurat că vor binele locuitorilor, că sunt în serviciul
comunității?! Nu m-a deranjat, dar strică logica!”
Dl.Marian Pârvan: „Eu îl rog pe domnul Baltă să nu se grăbească cu aceste afirmații și să mai
aștepte puțin, pentru că este o chestiune de timp și va înțelege de ce nu am fost de acord cu ce s-a
propus mereu aici.”
Acestea au fost intervențiile și la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26
martie 2015, 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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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 aprilie 2015, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 16 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii 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 domnul Cristian Badea-consilier supleant al cărui mandat va fi supus validării,
precum și şefii serviciilor din cadrul
aparatului de specialitate al primarului care au întocmit rapoartele de
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
susţinere a proiectelor de hotărâri. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri aflate
pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.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 26.03.2015 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul
de 3 zile prevăzut de lege, fiindPRIMĂRIA
pus la dispoziţie ORAŞULUI
consilierilor locali șiIANCA
la şedinţele pe comisii din data de
28.04.2015, 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 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,
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.186/20.04.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.13506/20.04.2015, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru
care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre și adoptarea lui în procedura de
urgență, având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizați la nivelul anului 2015,
pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii 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, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în funcție al domnului Badea
Cristian, în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local domnului Enache Jenel, proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în
intravilanul orașului Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local domnului Miu Gheorghe, proprietarul construcţiei existente pe acest teren situat în
intravilanul satului Oprișenești;
4.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul
privat al oraşului administrat de consiliul local, în scopul dezvoltării unei activități economice de interes
local în satul Oprișenești.
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5.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul
2015 făcute prin Dispoziția primarului nr.134/27.03.2015;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, actualizați la nivelul anului
2015, pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii 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;
7.-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 acestora, în
ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind validarea mandatului de consilier local în
funcție al domnului Cristian Badea, în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, nu au fost intervenții,
fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate, după care domnul Cristian Badea a dat citire şi a semnat în
faţa celor prezenţi jurământul prevăzut la art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, intrând astfel în exercițiul funcțiunii, iar numărul consilierilor locali existenți în funcție fiind
din acest moment 17, din care prezenți 15.
La al doilea proiect de hotărâre, privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului domnului
Enache Jenel, proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în intravilanul orașului Ianca, au
fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „La fel ca și la comisie spun și acum că prețul propus este prea mic în raport
cu zona și suprafața acestuia. Oricum nu am înțeles nimic din acel raport de evaluare, care mi s-a părut
o poezie de Bacovia, pentru că nu s-a referit la zonă, nu a prezentat prețuri comparative, etc. Ca
exemplu că prețul este mic, noi am aprobat chiar în ședința trecută să cumpărăm un teren de 680 mp
cu 42 mii lei, iar acum vindem 1012 mp cu 12 mii lei! Eu întreb așa: dacă cineva dintre noi ar avea un
asemenea teren în intravilanul orașului l-ar vinde doar cu 12 mii lei?”
Dl.Mircea Mircescu: „Nu putem face această comparație, pentru că terenul cumpărat de primărie
este în zona ultracentrală, chiar între blocuri, iar cel de astăzi este în câmp, dincolo de marginea
orașului! La comisie domnul secretar a venit cu exemplul celălalt, mult mai aproape de cel de acum,
când ne-a amintit că am actualizat prețurile de vânzare a terenurilor concesionate pe care s-au construit
locuințe, stabilind 7800 lei/1000 mp pe strada Primăverii și 5800 lei/1000 mp în satul Plopu.”
Dl.Secretar: „Vreau să vă mai spun doar că asupra prețului stabilit de expertul evaluator nu puteți
interveni să-l modificați, însă puteți solicita și o altă opinie, o contraexpertiză, adică un alt raport de
evaluare întocmit de un alt expert, dacă într-adevăr doriți să aprobați vânzarea acestui teren. Acum fie
aprobați vânzarea cu acest preț, fie nu, pentru că nimeni nu vă poate obliga să vindeți patrimoniul, chiar
dacă cineva are dreptul să cumpere. Pe de altă parte, având în vedere că nu este prima dată când sunt
neclarități/obiecții în privința unui raport de evaluare, vă propun ca pe viitor, în astfel de situații, să
invităm la ședința consiliului local și evaluatorul pentru a primi eventuale explicații suplimentare, dar cu
siguranță va fi o cheltuială în plus cu vreo 50 de lei inclusă în prețul raportului.”
Dl.Marian Pârvan: „Vin și eu cu un alt exemplu care arată că prețul de astăzi este prea mic: anul
trecut am aprobat vânzarea unui teren din Gara Ianca, de vreo două mii și ceva de mp, cu peste patru
sute de mii lei, iar ceea ce mă deranjează și mai mult în cazul de față este faptul că, după ce că a
ocupat abuziv vreme de 10 ani acest teren, fără să fie pus la plată și sancționat, acum vrea să-l
cumpere și ieftin! Eu nu spun că este ilegal să-l cumpere, ci este anormal.”
Dl.Primar: „O rectificare: de 13 ani l-a ocupat și nu de 10 ani, adică înaintea primului meu mandat!”
Dl.Secretar: „Nu, cu siguranță domnul Pârvan se înșeală! Prețul aprobat anul trecut la terenul din
Gara Ianca a fost cu mult mai mic decât ați spus, cred că a fost undeva în jurul a două sute mii lei,
suprafața a fost cam de 2500 mp, iar evaluator a fost altcineva, cred că domnul Marius Răureanu. Dacă
știam veneam pregătit cu această informație, dar cu siguranță nu aveți dreptate când spuneți că prețul a
fost peste patru sute de mii lei.”
După aceste intervenții s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, dar care nu a fost aprobat,
cvorumul înregistrat fiind de 6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 voturi abținere, iar pentru aprobare
erau necesare 11 voturi pentru, adică două treimi din numărul consilierilor locali existenți în funcție.
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Nici următorul proiect de hotărâre nu a fost aprobat, cel privind vânzarea unui teren din domeniul
privat al oraşului domnului Miu Gheorghe, la care nu a fost decât intervenția domnului Florin Georgescu
care a spus la fel că prețul propus este prea mic în raport cu suprafața și zona acestuia, cvorumul
înregistrat fiind de 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 voturi abținere.
La următoarele trei proiecte de hotărâri și ultimele de pe ordinea de zi, nu au mai fost intervenții,
fiind supuse pe rând la vot și aprobate, după cum urmează:
- cu 14 voturi pentru, organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local în scopul dezvoltării unei activități economice în satul Oprișenești,
cu precizarea că domnul Mitrea Ștefan nu a participat la vot pentru a nu intra sub incidența art.46 din
Legea nr.215/2001;
- cu 13 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan, validarea
modificărilor făcute bugetului local pe anul 2015 prin Dispoziția primarului nr.134/27.03.2015;
- cu 11 voturi pentru și 4 voturi abținere ale consilierilor locali Cristian Badea, Florin Georgescu,
Mariana Spânu şi Marian Pârvan, aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați la nivelul anului
2015 pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele
Filiu”;
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am solicitat în ședința trecută, după ce domnul director de la Școala Plopu mia spus că a făcut un alt deviz de lucrări la Grădinița Oprișenești, să mi se pună la dispoziție o copie a
noului deviz de lucrări, precum și o copie a devizului de lucrări de la Dispensarul Plopu. Prin intermediul
domnului secretar mi-a parvenit o adresă de la domnul director, dar pe care am refuzat să o ridic pentru
că mi se comunica valoarea totală a lucrărilor la Grădinița Oprișenești și nu copia noului deviz cum am
cerut, iar de la Dispensarul Plopu nu am primit nimic.”
Dl.Primar: „Am recitit procesul verbal și am constatat că ați solicitat doar devizul de lucrări de la
Grădinița Oprișenești, nu și de la Dispensarul Plopu.”
Dl.Florin Georgescu: „Atunci îl solicit acum! De asemenea, în luna ianuarie am solicitat devizul de
lucrări de la Grădinița Ianca și nu l-am primit nici pe acesta. S-au finalizat sau nu lucrările, la ce valoare
au ajuns aceste lucrări, pentru că termenul era 31.12.2014?”
Dl.Primar: „Acum aud și de această solicitare! O să primiți și la aceasta răspunsul în scris, în
termenul legal.”
La finalul ședinței doamna Lucica Oțelea a adus în atenția consiliului local, dar mai ales a
executivului, următoarele probleme de ordin administrativ gospodăresc:
Dna. Lucica Oțelea: „Anul trecut, în luna iulie, am făcut o sesizare la primărie cu privire la diferența
de nivel a blocului și poteca de intrare în curtea mea din cauza căreia apele pluviale se scurg la mine în
curte, dar nu am primit nici acum un răspuns. Apoi, pe platoul din fața casei de cultură, unde se
amplasează an de an bradul de Crăciun, sunt niște cârlige de ancorare rămase deasupra betonului care
ar trebui acoperite cu niște capace pentru că, dacă nu ești atent, te poți accidenta destul de serios. La
stația de autobuz de lângă Agenția BRD este un copac care trebuie urgent toaletat pentru că sunt
destule crengi aplecate și deranjează călătorii. Văd că de la un timp vă preocupă numai centul orașului,
nu și zonele celelalte. De ce nu faceți la fel de frumos și pe celelalte străzi? Când s-a făcut recepția la
străzile asfaltate, de ce nu am fost și noi întrebați dacă este bine ce s-a făcut? În fine, revin mereu cu
problema mea mai veche: când rezolvați cu umiditatea din curtea mea, unde râmele sunt peste tot?”
Acestea au fost intervențiile și la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30
aprilie 2015, 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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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 mai 2015, 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 care 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 din timp la sediul consiliului local şi publicate pe
pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii, opinii sau propuneri de
îmbunătăţire din partea societăţiiCOMISIA
civile. LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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 30.04.2015 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 26.05.2015, la care nu au fost obiecții, fiind supus la
vot și aprobat în unanimitate, cu precizarea că domnului consilier local Florin Georgescu i s-au pus la dispoziție copiile
devizelor de lucrări de la Grădinița Oprișenești, Dispensarul uman Plopu și Capela Parohiei Ianca, așa cum a solicitat
și s-a menționat în procesul verbal supus acum aprobării.
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
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 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.238/18.05.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.14658/18.05.2015,
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 acceptarea donației făcute orașului Ianca de către domnul Iacovăț Virgil, având ca
obiect un teren intravilan în suprafață de 1550 mp înscris în Cartea Funciară nr.74062;
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2015.
3.-Diverse.
Cu precizarea că ambele proiecte 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 acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind acceptarea donației făcute orașului Ianca de către
domnul Iacovăț Virgil, având ca obiect un teren intravilan în suprafață de 1800 mp (din acte), real măsurat 1550 mp,
înscris în Cartea Funciară nr.74062, nu au fost intervenții, fiind supus la vot şi aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2015, au fost
următoarele intervenții:
Dl.Secretar: „Cu permisiunea dumneavoastră, trebuie să fac unele precizări absolut necesare rectificării bugetului
local și definitivării hotărârii de astăzi, asta pentru că la comisie nu s-au făcut completările pe care le așteptam. Despre
ce este vorba: ulterior convocării și transmiterii proiectului de hotărâre către dumneavoastră, ne-au parvenit adresele
nr.51023/19.05.2015 și nr.51347/25.05. 2015 ale Administrației Finanțelor Publice Brăila, privind necesitatea modificării
pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata drepturilor salariale ale personalului din
învățământul preuniversitar de stat pe semestrul I din anul curent. Pentru a nu mai amâna această rectificare și pentru
că în aceeași zi și la aceeași oră a trebuit să particip la ședința comisiei județene de atribuire de denumiri pentru
străzile din satele componente orașului nostru, am stabilit să se prezinte la ședința comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local colegii mei din serviciul contabilitate și administratorii financiari ai unităților de învățământ pentru a
susține completarea proiectului de hotărâre cu acea modificare a repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA.
Am înțeles că au fost prezenți, că vi s-a prezentat noutatea despre care am făcut vorbire și că ați fost de acord cu ea,
dar în raportul comisiei nu s-a scris nimic! De aceea vă rog să o faceți astăzi, în plen, pentru că este totuși o situație de
urgență dat fiind faptul că pe data de 8 iunie trebuie plătite drepturile salariale pe luna mai.”
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Dl.Radian Stănculescu: „Da, au fost la comisie, dar au venit prea târziu și nici nu am înțeles de ce la Liceul
„Nicolae Oncescu” trebuie să se facă acele modificări între salarii și cheltuielile materiale!?”
Dl.Primar: „V-am mai explicat că atât salariile cât și cheltuielile materiale la învățământ se asigură în totalitate din
TVA, dar de fiecare dată sumele alocate nu acoperă întregul an. Mai mult decât atât, deși se știe că sumele pentru
salarii nu sunt suficiente, repartizarea acestora de către Administrația Finanțelor Publice Brăila nu se face doar pe
primele 10 sau 11 luni cât ajung banii, ci se face pe întregul an și în mod egal pe trimestre, fiind nevoiți să facem an de
an aceste modificări, să luăm dintr-un trimestru și să ducem în altul, să se ia de la o localitate și să se ducă la alta, iar
la sfârșitul anului să se regleze sau să se suplimenteze aceste sume, când ar putea de la început să facă o repartizare
corectă! La cheltuielile materiale sumele sunt însă bătute în cuie, adică școlile trebuie să se încadreze în aceste sume
pentru că suplimentări nu se mai fac, dar tot așa repartizarea se face în mod egal pe trimestre, deși cheltuielile
materiale sunt mai mari în trimestrele I și IV, fiind și aici nevoiți să facem aceste artificii financiare pentru că trebuie
plătite în termen facturile la apă, energie electrică, gaze,etc.”
Dl.Mircea Mircescu: „Așa este domnule secretar, au venit la comisie, ni s-a explicat despre ce este vorba, am fost
cu toții de acord, dar nu am scris nimic în raport pentru că atunci când au venit era deja încheiat și semnat raportul și
am convenit să completăm astăzi proiectul de hotărâre.”
Dl.Secretar: „Bun, atunci completarea care ar trebui făcută la proiectul de hotărâre ar fi modificarea pe trimestre a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel local, prin
diminuarea cheltuielilor din trimestrul III cu suma de 52.000 lei și suplimentarea cu aceeași sumă a cheltuielilor din
trimestrul II, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale stabilite prin lege, inclusiv
contribuțiile aferente acestora, ale personalului din învățământul preuniversitar, conform referatelor acestor unități.”
După aceste intervenții s-a supus la vot pe articole și în ansamblu acest proiect de hotărâre, cu acea completare,
fiind aprobat cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor Florin Georgescu, Mariana Spânu şi Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dna. Mariana Spânu: „Îl rog frumos pe domnul primar să ia atitudine față de comportamentul unor funcționari de la
serviciul social și de la registrul agricol, pentru că săptămâna trecută a venit la mine un cetățean și m-a rugat să-l
însoțesc la primărie pentru a-și rezolva anumite probleme. Mi-a spus că a fost singur, că nu i s-a vorbit pe înțelesul lui,
că a fost repezit și nu i s-a rezolvat problema!”
Dl.Primar: „Concret, doamnă.”
Dna. Mariana Spânu: „Este vorba de domnul Nandrea Gheorghiță care trebuia să ia o adeverință de la registrul
agricol pentru amplasarea stupilor de albine și nu i s-a eliberat.”
Dl.Primar: „Doamnă, chiar cunosc situația: în primul rând trebuie să vă spun că pentru amplasarea stupilor nu
trebuie să iei adeverință, iar dumnealui a amplasat stupii fără știrea noastră, de aceea vi s-a spus că nu i s-a rezolvat
problema.”
Dl.Secretar: „Doamnă, și eu țin foarte mult la atitudinea și comportamentul funcționarilor publici: ați fost de față
când l-a admonestat, repezit cum spuneți, funcționarul public?.”
Dna. Mariana Spânu: „Nu, nu am fost de față, dar așa mi-a spus.”
Dl.Florin Georgescu: „Am o întrebare pentru domnul primar: cine administrează capela de lângă Biserică.”
Dl.Primar: „Nici nu trebuia să întrebați, pentru că recent ați adoptat o hotărâre pentru reabilitarea ei!.”
Dl.Florin Georgescu: „Atunci vă rog să dispuneți să fie lăsată deschisă când este activitate la Biserică pentru a se
folosi grupul sanitar din capelă, eventual să fie acolo și o persoană care să urmărească păstrarea curățeniei.”
Dl.Primar: „Da, o să se rezolve, dar până acum să știți că nu am avut nicio cerere de acest gen.”
Dl.Marian Pârvan: „Am o propunere pentru domnul primar și pentru doamna director de la DSP, aceea de a se
mătura străzile noaptea. Probabil o să fie nevoie de o rectificare de buget, fiind o cheltuială suplimentară cu plata orelor
de noapte, dar trebuie făcut ceva pentru că ziua se face mult praf și este deranjant pentru toți. Am văzut o scenă pe
DN 2B când cineva a oprit mașina și când a deschis ușa i-a intrat tot praful în mașină pentru că cineva mătura strada!”
Dl.Primar: „Da, e o idee, probabil va fi necesară și acea rectificare de buget, dar eu aș fi așteptat însă o altă
propunere: să cumpărăm o mașină de spălat străzile și aspirat praful și frunzele, să nu mai folosim mătura!”
Dna.Lucica Oțelea: „Trei probleme vreau să vă aduc în atenție: posibilitatea organizării unei festivități cu acordarea
de premii în bani pentru familiile care au 50 de ani de căsătorie, asfaltarea străzii cimitirului, acea porțiune care a mai
rămas, și rezolvarea problemelor pe care le-am ridicat în ședința anterioară.”
Acestea au fost intervențiile de la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de şedinţă a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 28 mai 2015, 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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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 25 iunie 2015, 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 consilier
local Ștefan Marcel Mitrea. 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
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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 din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 28.05.2015 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
23.06.2015, la care nu au fost obiecții,
fiind supusORAŞULUI
la vot și aprobat înIANCA
unanimitate.
PRIMĂRIA
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările 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 Bădiță Moldoveanu 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 propus prin Dispoziţia primarului
nr.304/15.06.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.15852/
15.06.2015, 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 atribuirea de denumiri noilor străzi înființate în orașul Ianca, precum și
tuturor străzilor din satele componente;
2.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local domnului Năstășel Marin, proprietarul construcţiei existente pe acest teren situat în
intravilanul orașului Ianca;
3.-Diverse.
Cu precizarea că ambele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de către
comisiile de specialitate din cadrul consiliului local și că la primul proiect de hotărâre s-a primit și avizul
consultativ favorabil al comisiei județene de atribuire de denumiri, s-a trecut în continuare la dezbaterea
acestora, în ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind atribuirea de denumiri noilor străzi înființate
în orașul Ianca, precum și tuturor străzilor din satele componente, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „La art.9 alin.(2) s-a alocat suma de 30 mii lei pentru confecționarea tăblițelor cu
denumirile străzilor și cu numerele poștale ale imobilelor. Pe ce criterii s-a stabilit această sumă, dacă
tăblițele vor fi montate de salariații primăriei sau de vreo firmă de specialitate și dacă vom fi și noi
înștiințați la sfârșit cu suma finală care se va cheltui cu montarea lor?”
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Dl.Primar: „Avem deja oferte cu prețul tăblițelor și pe baza acestora am aproximat suma respectivă.
Ele vor fi montate în regie proprie, iar la sfârșit vă vom înștiința despre totalul cheltuielilor.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Am început această inițiativă în urmă cu doi ani și șase luni și iată că am ajuns la
momentul aprobării denumirii străzilor din satele componente. M-am consultat și am beneficiat de sprijinul
domnului Valeriu Negoiță pentru satul Plopu, al domnului Iconaru Tudor pentru satul Tîrlele Filiu, al
domnului Stanciu Glicherie pentru satul Berlescu, eu m-am ocupat personal de satul Perișoru, iar la
Oprișenești am solicitat sprijinul domnului Ion Bărbuceanu, dar dacă activitatea nu a fost retribuită nu s-a
implicat, așa că am colaborat în final cu domnul Mitrea Ștefan. De asemenea s-au implicat și am
beneficiat de sprijinul domnului primar și al domnului secretar, care m-a însoțit și la ședința comisiei
județene unde s-au avizat aceste denumiri. După cum ați observat, am legat aceste denumiri de tradițiile
locale, de specificul satului respectiv, dar am avut în vedere și personalitățile culturii și istoriei neamului
românesc. Am realizat corespondență cu arhivele armatei pentru acei eroi locali: Ion Oțelea, Iconaru
Constantin, Stelian Zaharia. Iată, la Perișoru, am avut destul material din care ne-am inspirat: am atribuit
denumiri în amintirea unor oameni de seamă ai satului: primar, pârcălab, preot, deputat,etc. Atribuirea
acestor denumiri la străzile satelor deveniseră și o necesitate, pentru că eram cam singurii din județ care
nu aveam așa ceva! Am fost cu fotbalul în mai toate comunele din acest județ și peste tot am văzut
denumiri la străzi și numai noi nu aveam!”
Dl.Bădiță Moldoveanu: „Ce se întâmplă cu buletinele de identitate? Trebuie schimbate acum de toată
lumea?”
Dl.Secretar: „Nu, nu va fi o campanie specială, ci actele de identitate vor fi schimbate cu noua adresă
pe măsura expirării lor. Da, remarca domnului Baltă este corectă: eram singurii care nu aveam
implementat nomenclatorul stradal în satele componente, dar asta nu trebuie privită ca o critică și o să și
motivez/explic de ce. În anul 2011, cu ocazia recensământului populației, s-a pus pentru prima dată
serios în discuție de către prefectul de atunci implementarea nomenclatorului stradal în mediul rural.
Atunci m-am ridicat și am spus că asta nu este o prioritate pentru sate atâta timp cât străzile nu sunt
amenajate cât de cât. Era ceva de genul: țara arde și baba se piaptănă! Adică ulița e plină de noroi și îi
punem tăbliță cu denumirea strada Florilor! Acum însă este altceva, după ce au fost asfaltate toate
străzile și s-au construit trotuarele, a venit și timpul atribuirii de denumiri străzilor.”
Dl.Marian Pârvan: „Eu cred că unele denumiri au fost total neinspirate. Haideți să comparăm
denumirile din oraș cu cele din satul Berlescu: în acest sat avem numai denumiri de scriitori, poeți,
domnitori, iar în oraș avem strada Izlazului, Speranței, Ceferiștilor! Cum o să scrie o cerere un bătrân din
satul Berlescu cu domiciliul pe strada Ion Luca Caragiale?”
Dl.Eugeniu Baltă: „La Ianca am înțeles că va fi o acțiune separată cu schimbarea unor denumiri de
străzi, dar cu toate acestea nu văd o problemă cu noile denumiri atribuite astăzi. Străzile avute acum în
vedere sunt la marginea orașului și nu puteam să le dăm acolo denumirea unor personalități istorice sau
culturale.”
Dl.Dorian Dănăilă: „La comisia de urbanism am schimbat unele denumiri la străzile din Ianca și chiar
le vedem potrivite cu zona unde se află: str. Ceferiștilor pentru că este în apropierea Gării și a căii ferate;
str. Soarelui, pentru că este în zona răsăritului; str. Tineretului, pentru că acolo am atribuit terenuri numai
tinerilor pentru construirea de locuințe; str. Orizontului, este de asemenea o denumire frumoasă, potrivită
și semnificativă pentru tinerii de acolo, de aceea nu văd unde este neinspirația de care vorbea colegul
nostru! Ne-am gândit și la fosta unitate militară, în amintirea multor eroi de acolo, dar nu avem încă
modernizată acea stradă.”
Acestea au fost intervențiile pe marginea primului proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și
aprobat cu 12 voturi pentru și 4 voturi abținere ale consilierilor locali Cristian Badea, Florin Georgescu,
Mariana Spânu şi Marian Pârvan.
La al doilea proiect de hotărâre, privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat
de consiliul local domnului Năstășel Marin, proprietarul construcţiei extinse pe acest teren situat în
intravilanul orașului Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, dedicat luărilor de cuvânt și
interpelărilor, fiind înregistrate următoarele intervenții:
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Dl.Florin Georgescu: „Am solicitat în ședința trecută să mi se pună la dispoziție devizele de lucrări la
niște obiective, ceea ce s-a și întâmplat, dar am fost păcălit ca domnul Ponta! Ceea ce mi s-a dat au fost
niște situații de lucrări făcute de primărie, fără dată și număr de înregistrare, fără semnătură și stampilă,
adică niște hârtii care pot fi înlocuite oricând! Fiind și cu personalitate juridică aceste documente trebuiau
avizate și de serviciile de specialitate: juridic, economic, tehnic, etc. Trebuia să primesc copia devizului de
lucrări făcut de executant, cu ștampilă, semnătură, etc. De exemplu, la Grădinița Oprișenești este un
deviz de lucrări semnat de PF Nenu Costel, dar fără dată și număr! Deci, solicit încă o dată să mi se pună
la dispoziție situațiile de lucrări la toate cele patru obiective: Grădinița Oprișenești, Grădinița 2 Ianca,
Dispensarul uman Plopu și Capela.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, cred că nici nu știți ce vreți! Hotărâți-vă odată: aci vreți devize, aci vreți
situație de lucrări! Doriți cumva acele antemăsurători făcute de noi care sunt doar cantitative, nu și cu
sume, sau doriți devizele de lucrări făcute de constructor?”
Dl.Florin Georgescu: „Și una și alta, plus copii după ordinele de plată a lucrărilor.”
Dl.Viorel Ciucașu: „În ultima vreme s-au înmulțit accidentele de circulație în intersecția principală a
orașului, ultima dată s-a soldat și cu victime și trebuie făcut urgent ceva. Să cerem administratorilor celor
două drumuri, Consiliul Județean și CNADR, să intervină de urgență și să suplimenteze semnele,
marcajele și indicatoarele de circulație. O altă problemă: în parc nu mai funcționează cișmeaua de apă,
iar unele căsuțe ale copiilor sunt sparte!”
Dl.Primar: „Domnul secretar poate să vă confirme că zilele trecute am cerut de urgență domnului
prefect să intervină la conducerea sectorului județean al C.N.A.D.R., pentru că la demersurile noastre
repetate nu au dat curs. Da, am înlocuit apometrul și acum funcționează din nou cișmeaua, iar despre
căsuțe o să verific și să văd ce s-a întâmplat.”
Dl.Bădiță Moldoveanu: „Două probleme. Prima: la fostul club al elevilor este tot timpul ușa deschisă și
intră acolo cine vrea, mai ales noaptea. A doua: trebuie făcută urgent o dezinsecție în oraș pentru că
seara nu mai poți să ieși și să stai cu copiii afară mai mult de o jumătate de oră din cauza țânțarilor și
muștelor.”
Dl.Primar: „Da, e o problemă într-adevăr, dar nu știu cum vom proceda pentru că în această perioadă
sunt albinele peste tot.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Pot fi anunțați stuparii să le țină închise pe perioada tratamentului.”
Dl.Primar: „E cam greu să le ții închise pe asemenea temperaturi.”
Dna.Lucica Oțelea: „Vin tot cu problemele pe care le-am ridicat în ședințele anterioare: cârligele de pe
platoul din fața casei de cultură și copacul din stația de autobuz, care tot așa sunt! În plus, lumea e
revoltată de schimbarea locului pieței de îmbrăcăminte și încălțăminte, acolo în mirosul acela de la lac!
Despre denumirile străzilor, ce să vă mai spun: am avut doctori de frunte, învățători, profesori, arhitecți,
iar noi am pus fel de fel de denumiri care nu spun nimic! Gardul de la Primăria veche, unde a fost odată
Prefectura, este într-o stare jalnică.”
Dl.Primar: „Domnișoară, nu ați fost prezentă în această sală când s-a hotărât noul amplasament al
târgului?. Ce-ați fi vrut, să se vândă în continuare papuci pe mijlocul străzii ca până acum, sau gumari
lângă legume și fructe? Nu vreți și puțină civilizație? Eu pe dumneavoastră nu vă mai ascult pentru că
orice am face nimic nu vă convine!”
Acestea au fost intervențiile de la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de şedinţă
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 25 iunie 2015,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Bădiță MOLDOVEANU

Alexandru STERIAN
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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 iulie 2015, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
Ședinţa a început cu 13 consilieri locali prezenți, iar în final au participat 14 consilieri locali din cei 17
existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii consilieri locali Viorel Ciucașu, Dorian Dănăilă 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, iar înCOMISIA
sală mai
sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele hotărâri aflate pe
LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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 din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 25.06.2015 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
28.07.2015, la care nu au fost obiecții,
fiind supusORAŞULUI
la vot și aprobat înIANCA
unanimitate.
PRIMĂRIA
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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 propus prin Dispoziţia primarului
nr.364/20.07.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.16848/
20.07.2015, 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a clădirii fostei Centrale
Termice nr.3 Asociației Județene de Box Brăila pentru înființarea unei secții de box și amenajarea unei
arene de box în orașul Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2015;
3.-Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de finanțare nr.5020/2015 încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administrației Publice - Agenția de Dezvoltare Regională Sud – Est pentru
proiectul „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul
Brăila, cod SMIS 53802”;
4.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiecte 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 acestora, în
ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii fostei
Centrale Termice nr.3 Asociației Județene de Box Brăila pentru înființarea unei secții de box și
amenajarea unei arene de box în orașul Ianca, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
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La al doilea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul
2015, dezbaterile și aprobarea au avut loc pe articole, alineate și litere, după cum urmează:
-la art.1 alin.(1) lit.a) nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru și 2 voturi
abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului Marian Pârvan;
-la art.1 alin.(1) lit.b) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Dacă acum se ia din trim.III pentru trim.II, înseamnă că mai târziu se va lua din
trim.IV pentru trim.III, iar pentru trim.IV se va lua din trim.I 2016?”
Dl.Primar: „Nu ai cum să iei bani din trim.I 2016 pentru trim.IV 2015! Această modificare se datorează
faptului că nu ni s-au asigurat până acum sumele de la bugetul de stat, în procent de 90% cum spune
legea, dar cu siguranță lucrurile vor reveni la normal cu această rectificare pozitivă a bugetului de stat de
care se tot vorbește în aceste zile.”
După aceste intervenții s-a supus la vot lit.b) și s-a aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot abținere al
domnului Marian Pârvan.
La următoarele litere de la art.1 alin.(1) nu au mai fost intervenții, fiind aprobate, astfel:
-lit.c), cu 11 voturi pentru și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului Marian Pârvan;
-lit.d), cu 11 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan;
-lit.e), cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 1 vot abținere al domnului
Marian Pârvan;
-lit.f), cu 12 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
La art.1 alin.(2) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „La Anexa 1, poziția 11, înțeleg că se cheltuie 80 mii lei pentru documentația
tehnică, iar la Anexa 2, poziția 5, se mai adaugă pentru același obiectiv încă 120 mii lei?”
Dl.Primar: „Da, domnule consilier, proiectul așa a fost aprobat de dumneavoastră, iar suma din Anexa
1 nu are nicio legătură cu cea din Anexa 2, pentru că în prima este suma pentru documentația tehnică, iar
în a doua este suma pentru cofinanțare. Vă reamintesc că proiectul se desfășoară pe 3 ani și suma totală
pentru cofinanțare este de 400 mii lei, din care anul acesta am prevăzut 120 mii lei.”
Dl.Marian Pârvan: „Ce înseamnă în procente suma de 400 mii lei?”
Dl.Primar: „Undeva în jurul a 2,8%.”
După aceste intervenții s-a supus la vot alin.(2) și s-a aprobat cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă al
domnului Florin Georgescu și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului Marian Pârvan.
La art.1 alin.(3) nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
Nici la art.2 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot abținere al
domnului Marian Pârvan.
Din acest moment a fost prezent și domnul consilier local Bădiță Moldoveanu.
În fine, nici la art.3 nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Marian Pârvan și 1 vot abținere al doamnei Mariana Spânu, după care s-a supus la vot hotărârea în
ansamblu și s-a aprobat cu 11 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu,
Mariana Spânu și Marian Pârvan.
La al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rezilierea Contractului de finanțare
nr.5020/2015, au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Să începem cu un remember! Domnule primar, când am aprobat programul de
investiții pe anul 2014 și am pus în discuție situația Campusului, ați spus că v-a sabotat Guvernul Boc și
nu v-a mai alocat banii pentru continuarea lucrărilor! Acum, când dumneavoastră, președintele Consiliului
Județean Brăila și Guvernul aveți aceeași culoare politică, nu este rușinos să veniți cu un astfel de proiect
de hotărâre pentru că nu mai aveți finanțare?”
Dl.Primar: „Îmi aduc bine aminte ce-am spus și pentru că am ajuns în această situație este tot din
cauza faptului că s-a oprit atunci finanțarea. Dacă se continua finanțarea atunci nu se mai ajungea în
situația de a actualiza acum prețurile și să fie considerate neeligibile. Eu nu am fost de acord să ne
împrumutăm la trezorerie și să continuăm lucrările, chiar dacă dobânda era foarte mică, pentru că nu știm
ce va fi mâine, iar pe de altă parte exista riscul să nu se termine lucrările până la 31.12.2015 și am fi
restituit toți banii primiți de la Uniunea Europeană! Așa am preferat să suspendăm lucrările și să încercăm
reînscrierea proiectului în Programul Operațional Regional 2014-2020, care va fi mai avantajos, pentru că
unele cheltuieli neeligibile acum vor deveni atunci eligibile, așa cum este cazul mobilierului școlar.”
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Dl.Florin Georgescu: „Eu am constatat că este vorba de altceva și anume că cei de la A.D.R., potrivit
adresei nr.10236/21.05.2015, au constatat unele abateri la implementarea acestui proiect, la licitație, la
criteriile de selecție, și că este un fiasco total contractul încheiat cu Concivia Brăila!”
Dl.Primar: „Domnule consilier, vreau să citiți corect ce scrie acolo și să nu ducem în eroare cu bună
știință pe cei din sală! Acolo nu scrie că este un fiasco acel contract, ci spune altceva ce eu nu am înțeles
și nu o să înțeleg niciodată: se spune că o licitație ținută în 2008 contravine legislației din…. 2011(!?), deși
avem rapoarte că s-a procedat legal în 2008. Oricum, nu asta era problema, pentru că penalitățile în
astfel de cazuri ar fi fost preluate la bugetul de stat conform Ordonanței Guvernului nr.14/2013, ci faptul
că nu puteam asigura din bugetul local întreaga sumă neeligibilă.”
Dl.Florin Georgescu: „Eu la comisie nu am fost de acord cu rezilierea contractului pentru că s-ar putea
să plătim daune constructorului.”
Dl.Secretar: „Domnule consilier, faceți o confuzie! Vă rog să citiți cu atenție titlul și dispozitivul
proiectului de hotărâre și să constatați că se propune rezilierea contractului de finanțare, iar cel încheiat
cu constructorul se suspendă.”
Dna.Mariana Spânu: „Bănuiesc că lucrările vor intra în conservare o vreme. Domnule primar, aveți
vreo viziune optimistă cu privire la reluarea finanțării și implicit a lucrărilor?”
Dl.Primar: „Nu știu, n-aș vrea să mai fac vreo promisiune, dar cred, sper ca într-un an și jumătate să
continuăm ce-am început.”
Acestea au fost intervențiile pe marginea ultimului proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și
aprobat cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă ale consilierilor locali Florin Georgescu, Mariana Spânu şi
Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului Cristian Badea.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, dedicat luărilor de cuvânt și
interpelărilor, fiind înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Am încercat să tai iarba din lateralul curții și nu am reușit din cauza pietrelor din
porcăria aia de șanț făcut în acel proiect. Până la urmă nu-i datoria mea să tai iarba de pe domeniul
public, ci a celor de la Direcția Serviciilor Publice, sau să vină cei care au încasat banii pentru șanț.”
Dl.Primar: „Ba da, domnule consilier, este datoria dumneavoastră pentru că am aprobat aici în
consiliul local normele de gospodărire și ar trebui să dați un exemplu în acest sens tuturor celor de pe
stradă.”
Acestea au fost intervențiile de la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de şedinţă
a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30 iulie 2015,
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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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 27 august 2015, 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 COMISIA
consiliuluiLOCALĂ
local. DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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 din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 30.07.2015 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
25.08.2015, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale
domnilor Florin Georgescu și Marian
Pârvan.
PRIMĂRIA
ORAŞULUI IANCA
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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 Negoiță 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 propus prin Dispoziţia primarului
nr.398/18.08.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.17772/
18.08.2015, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local și în alte locuri
publice din oraș și satele componente, 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 retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în
baza Legii nr.15/2003 domnului Trufașu Georgel;
2.-Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor din domeniul privat al orașului
administrat de consiliul local cu un teren intravilan în suprafață de 136 mp situat în orașul Ianca,
str.Primăverii, cvartal 25, parcela 1269/1 și constituirea servituții de trecere asupra acestui teren pentru
domnul Ghelase Emil-proprietarul terenului dominant;
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2015;
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 acestora, în
ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra
unui teren atribuit în baza Legii nr.15/2003 domnului Trufașu Georgel, nu au fost intervenții, fiind supus la
vot și aprobat în unanimitate.
Nici la al doilea proiect de hotărâre, privind completarea Inventarului bunurilor din domeniul privat al
orașului administrat de consiliul local cu un teren intravilan în suprafață de 136 mp situat în orașul Ianca,
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str.Primăverii, cvartal 25, parcela 1269/1 și constituirea servituții de trecere asupra acestui teren pentru
domnul Ghelase Emil, nu au fost intervenții, însă aprobarea lui s-a făcut cu 15 voturi pentru și 2 voturi
abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
La al treilea și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului centralizat
al orașului Ianca pe anul 2015, dezbaterile au avut loc pe articole, alineate și litere, după cum urmează:
-la art.1 cap.I, lit.a) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului
Florin Georgescu;
-la art.1 cap.I, lit.b) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale
domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan;
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.a) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale
domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan;
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.b) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Ne puteți spune cu exactitate pentru ce se cheltuiesc cei 20 mii lei?”
Dna.Georgiana Turcu: „Pentru echipele de fotbal: taxele de arbitraj și transport, observatori,
transferuri, cartonașe, asigurări, etc.”
Dl.Viorel Ciucașu: „S-au scumpit toate aceste taxe începând cu sezonul 2015-2016, de aici și
necesitatea alocării unor fonduri suplimentare față de cele aprobate la începutul anului.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere ale
consilierilor locali Florin Georgescu, Mariana Spânu și Marian Pârvan.
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.c) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Din câte îmi amintesc la aprobarea bugetului pe acest an s-au alocat 100 mii lei
pentru Zilele Orașului Ianca, acum se vine cu un plus de 20 mii, iar după ce se vor încheia serbările mai
dăm probabil vreo 10 mii, ca anul trecut!”
Dl.Primar: „Da, s-a venit cu sumele din sponsorizări și probabil vom veni și anul acesta pentru că
iarăși am încheiat contracte de sponsorizare.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Florin Georgescu și 2 voturi abținere ale consilierilor locali Mariana Spânu și Marian Pârvan.
Dl.Liviu Dragomir: „Să înțeleg că sunteți împotriva aniversării Zilelor Orașului Ianca?”
Dl.Florin Georgescu: „Vă răspund la punctul Diverse!”
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.d) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 16 voturi pentru și 1 vot împotrivă al
domnului Marian Pârvan;
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.e) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere
ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan;
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.f) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am întrebat și la comisie: când a funcționat cantina săracilor știu că era destulă
veselă, iar acum se alocă fonduri pentru așa ceva. Cine a cumpărat acea veselă?”
Dl.Primar: „Nu a fost cumpărată cu fonduri de la bugetul local, cel puțin de când sunt eu primar.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat cu 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului
Marian Pârvan.
-la art.1 cap.II, pct.A, lit.g) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Văd că se dotează dispensarul de la Tîrlele Filiu: avem medic acolo?”
Dl.Primar: „Doamna doctor Bobancu mai merge uneori acolo, dar noi dotăm acel punct sanitar cu un
minim de mobilier pentru că de aproximativ 2 luni acolo se desfășoară activitate medicală comunitară de
către doamna Bularcă Georgiana, care s-a calificat în acest domeniu și i-am transformat postul ca atare.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate.
-la art.1 cap.II, pct.B, lit.a) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „La comisie am spus și s-a menționat în raport că mi se pare prea mare investiția
în condițiile în care instalația este doar pentru marcarea trecerilor de pietoni și a parcărilor! Măcar se
poate închiria și la alte localități să amortizăm mai repede cheltuiala?”
Dl.Primar: „La cât plătim anual pentru aceste marcaje rutiere, vă spun că investiția se amortizează în
2 ani. Nu uitați că a crescut semnificativ lungimea străzilor asfaltate și implicit a marcajelor rutiere odată
cu implementarea acelui proiect. Am discutat și variantele cu pistolul sau trafaletele, însă vopseaua
specială nu permite aplicarea ei decât cu această instalație. Da, se poate presta servicii și la alte localități,
dar va trebui să adoptăm o hotărâre pentru aprobarea taxelor speciale.”
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După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale
domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan.
-la art.1 cap.II, pct.B, lit.b) au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Văd din referatul doamnei Dogărescu pentru fundamentarea acestei sume că
același strat de uzură de 4 cm se aplică pe ambele străzi, deși pe str. Brăilei este un trafic mult mai mare
față de str.Aviatorilor!”
Dl.Primar: „Să nu confundați cu DN 2B. Este de fapt porțiunea din DN 2B și până la sediul serviciului
public de salubrizare. Suma este estimativă, pentru că valoarea exactă se va stabili după întocmirea
proiectului.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului
Florin Georgescu și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
-la art.1 cap.II, pct.B, lit.c) nu au fost intervenții, fiind aprobat în unanimitate de voturi;
-la art.1 cap.II, pct.B, lit.d) nu au fost intervenții, fiind aprobat cu 16 voturi pentru și 1 vot abținere al
domnului Marian Pârvan;
-art.2 și art.3 au fost aprobate în unanimitate, iar hotărârea în ansamblul ei a fost aprobată cu cu 15
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, dedicat luărilor de cuvânt și
interpelărilor, fiind înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Dorian Dănăilă: „Pe str.Gării și pe str.Sărățeni s-au supraînălțat gurile de aerisire la rețeaua de
gaze, la 40-50 cm deasupra solului, devenind reale pericole pentru pietoni și autovehicule. Nu este
normal și trebuie să-i obligăm să monteze acele casete de protecție, pentru că vor fi incidente și la iarnă
când se va face deszăpezirea.”
Dl.Primar: „Da, așa este, numai că acele casete de fantă se amplasează doar pe partea carosabilă. În
tot cazul, îi vom sesiza pe cei de la Distrigaz să ia măsuri urgente pentru că nu-i normal să rămână așa.”
Dna.Mariana Spânu: „Domnilor consilieri, când s-a sărbătorit hramul Bisericii din satul Plopu, masa
festivă s-a organizat în clădirea Grădiniței și nu este normal! Sper să nu se mai întâmple pe viitor așa
ceva.”
Dl.Marian Pârvan: „Îl rog pe domnul primar să ne dea lămuriri cu privire la construcția care se
realizează acum la parterul blocului C1, dacă are autorizație de construire și dacă terenul este
concesionat pentru că eu nu îmi aduc aminte să fi aprobat așa ceva aici în consiliul local.”
Dl.Primar: „Are autorizație și inclusiv acordul vecinilor doar pentru extinderea balconului. Pentru
cealaltă construcție nu are autorizație și s-a dat sistarea lucrărilor.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Vă propun să analizăm la următoarea ședință posibilitatea acordării unor diplome
onorifice, cu titlu gratuit, pentru elevii care au obținut rezultate de excepție în acest an. Am în vedere pe
Milea Mădălina care a fost prima admisă la Academia de Poliție, cu 9,70, apoi pe Moisescu Nela,
absolventă ca șefă de promoție a Școlii de Poliție din Câmpina, și lui Dragu Valentin, post-motem, primul
admis la Academia Forțelor Aeriene .”
Dl.Primar: „Vom vedea dacă este legal și nu am nimic împotrivă.”
Dl.Secretar: „De acum vă asigur că este legal. Nu se încalcă nicio lege atunci când vrei să acorzi o
diplomă de merit, mai ales că nu implică vreo cheltuială din bugetul local.”
Dl.Florin Georgescu: „Este pentru a treia oară când solicit și nu mi s-a pus la dispoziție situația de
lucrări și devizul de lucrări de la Capela Ianca, de la Dispensarul uman Plopu și de la Grădinița nr.2, care
să aibă număr de înregistrare, dată, semnătură și stampilă. De asemenea doresc copii după facturile și
ordinele de plată de la aceste obiective.”
Dl.Eugeniu Baltă: „Eu propun să-i dăm domnului Georgescu copii după orice document făcut de
primărie!”
Acestea au fost intervențiile la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 august 2015,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Valeriu NEGOIȚĂ

Alexandru STERIAN
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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 21 septembrie 2015, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului
Ianca.
La şedinţă participă 13 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat Florea Lupu, Ştefan
Marcel Mitrea, Mariana Spânu 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, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
interesaţi de unele hotărâri aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările
şedinţei consiliului local.
Deși în cazul ședințelor extraordinare 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.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de
27.08.2015 a fost publicat pe pagina
proprie de internet
şi afişat la IANCA
sediul consiliului local în termenul de 3
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de
21.09.2015, 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 și completările ulterioare, respectiv 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 George Priceputu 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 propus prin Dispoziţia primarului
nr.461/15.09.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.18662/1509-2015, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local și în alte locuri publice
din oraș și satele componente, 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 Devizului General, actualizat după încheierea contractului de
achiziție publică, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „Modernizarea
infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat ca urmare a modificării listei
obiectivelor de investiții, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „Extindere
clădire principală” din cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae
Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila”;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat ca urmare a modificării listei
obiectivelor de investiții, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„Construire sală de sport” din cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar
Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila”;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca și a Listei obiectivelor
de investiții pe anul 2015;
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5.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării și realizării obiectivelor de investiții „Extindere corp clădire
principală P+1” și „Construire sală de sport” din cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și modernizare
Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila”;
6.-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 de pe raza administrativ teritorială a
oraşului Ianca, începând cu anul şcolar 2015-2016;
7.-Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare alimentare persoanelor
fără venituri în cadrul Programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate, aprobat prin
H.G.nr.799/2014;
8.-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 acestora, în
ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Devizului General, actualizat după
încheierea contractului de achiziție publică, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de
investiție „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”, au fost
următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „În suma totală de 14.340.316 lei este inclusă și asfaltarea?”
Dl.Primar: „Da, conform proiectului tehnic, drumurile au terasament, fundație și două straturi de asfalt în
grosime totală de 9 cm.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile de capital
necesare realizării obiectivului de investiție „Extindere corp clădire principală P+1” din cadrul proiectului
„Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu, orașul Ianca, județul Brăila”, au
fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Am citit referatul domnului primar în care se arată că s-a realizat aproximativ 15%,
în timp ce la ședința anterioară, când s-a aprobat rezilierea contractului de finanțare, se arăta că proiectul
era în stadiul de 20%, iar cele două obiective despre care discutăm astăzi sunt la 50% stadiu de execuție.
Care este totuși cifra exactă?”
Dl.Primar: „Nu știu, o să verific dacă am zis 20%, cert este că stadiul proiectului total este de 15%. Da,
cele două obiective sunt realizate în proporție de 50%, în timp ce la alte obiective nu s-a realizat nimic și de
aceea procentul total este de 15%.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot
abținere al domnului Marian Pârvan.
La al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Devizului General privind
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „Construire sală de sport” din cadrul
aceluiași proiect, nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot abținere
al domnului Marian Pârvan.
La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului centralizat al
orașului Ianca și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2015, au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Am citit în raportul serviciului de specialitate că se renunță la achiziționarea
ecografului de la secția de spital, deși noi am aprobat dotarea secției cu acest aparat. Doresc niște
explicații.”
Dl.Primar: „Da, așa este, l-am pus pe lista de investiții la începutul anului, însă renunțăm pentru
moment la achiziționarea lui deoarece medicul de la secție nu va finaliza cursurile de inițiere pentru acest
aparat până la sfârșitul anului, dar îl vom repune pe lista de achiziții anul viitor. Nu are rost să-l cumpărăm
și să stea neutilizat, de aceea vă propunem să utilizăm acești bani pentru cofinanțarea acelor obiective.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot
abținere al domnului Marian Pârvan, cvorum cu care s-a aprobat și următorul proiect de hotărâre privind
asocierea orașului Ianca cu județul Brăila în scopul cofinanțării și realizării obiectivelor de investiții
„Extindere corp clădire principală P+1” și „Construire sală de sport” din Campusul Nicolae Oncescu, la care
nu au fost intervenții.
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La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind desemnarea reprezentanţilor consiliului
local în consiliile de administraţie în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de
prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe
raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2015-2016, după ce domnii Viorel Ciucașu
și Florin Georgescu și-au manifestat dorința de a nu mai reprezenta consiliul local în acele unități școlare
unde au fost repartizați anul anterior, la propunerea domnului Eugeniu Baltă aceștia au fost înlocuiți cu
domnii Dorian Dănăilă și George Priceputu, astfel că și acest proiect de hotărâre a fost supus la vot și
aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan.
În fine, după ce domnul Viorel Ciucașu a solicitat unele lămuriri și domnul secretar a prezentat pe larg
noutățile din Programul operațional, s-a aprobat în unanimitate de voturi și ultimul proiect de hotărâre de
astăzi, cel privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare alimentare persoanelor fără venituri în
cadrul Programului operațional de Ajutorarea persoanelor defavorizate, aprobat prin H.G.nr.799/2014.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, dedicat luărilor de cuvânt și interpelărilor,
fiind înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Dorian Dănăilă: „Am observat că s-au realizat marcajele rutiere pe DN 2B, arată foarte frumos acum
zona centrală, dar mai trebuie ceva: indicatoarele de circulație, măcar în intersecția principală a orașului.
Nu de puține ori am văzut mașini pe str.Gării care de fapt trebuia să meargă spre Constanța! În altă ordine
de idei, revin și insist că trebuie găsită o soluție pentru gurile de aerisire la rețeaua de gaze, cu acele țevi
ridicate la 40-50 cm deasupra solului care au devenit reale pericole pentru pietoni și autovehicule.”
Dl.Primar: „Să știți că m-am documentat imediat după ce ați ridicat această problemă în ședința trecută
și m-am convins că acele casete de fantă se amplasează doar pe partea carosabilă. Sunt de acord cu
dumneavoastră că ele sunt un real pericol, dar răspunderea le aparține în totalitate celor de la Distrigaz
dacă se întâmplă vreun accident. În ceea ce privește marcajele rutiere trebuie să vă spun că a trebuit să
ajung la București ca ele să fie realizate! Foarte greu se comunică și se colaborează cu CNADR
Constanța! Uitați-vă la intersecția DN 2B cu strada spitalului și veți vedea că semnul „H” este numai pe o
parte a străzii!”
Dl.Dorian Dănăilă: „Măcar faceți-le o adresă de atenționare celor de la Distrigaz, pentru a fi siguri că nu
avem nicio răspundere dacă se întâmplă vreun accident din cauza acelor adevărate țepușe.”
Acestea au fost intervențiile la ultimul punct de pe ordinea de zi, după care preşedintele de şedinţă a
declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 august 2015,
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

George PRICEPUTU

Alexandru STERIAN
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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 29 octombrie 2015, 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 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 înCOMISIA
sală maiLOCALĂ
sunt prezenţi
şi cetăţeni interesaţi de unele proiecte de hotărâri
DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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 din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.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 21.09.2015 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
27.10.2015, la care nu au fost obiecții,
fiind supusORAŞULUI
la vot și aprobat înIANCA
unanimitate
PRIMĂRIA
În conformitate cu prevederile art.41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv 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 o
lună, care din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi propus prin Dispoziţia primarului
nr.526/19.10.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.19870/
19.10.2015, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local și în alte locuri
publice din oraș și satele aparținătoare, pentru care se mai propune completarea cu încă un proiect de
hotărâre promovat de către domnul consilier local Dorian Dănăilă, privind atribuirea denumirii „Piaţa
Veteranilor” pentru piaţa agroalimentară din oraşul Ianca, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi
aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren din domeniul privat al oraşului administrat de
consiliul local domnului Enache Jenel, proprietarul construcţiilor existente pe acest teren situat în
intravilanul orașului Ianca;
2.-Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului orăşenesc Făurei a unui imobil din
domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unor cabinete medicale
ambulatorii de specialitate în oraşul Ianca;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, aplicabile începând cu anul
2016;
4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2015;
5.-Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții temporare de circulație pe DC 36 Perişoru Tîrlele Filiu, pe tronsonul de la intrarea în satul Perișoru și până la intrarea în satul Tîrlele Filiu;
6.-Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Piaţa Veteranilor” pentru piaţa agroalimentară din
oraşul Ianca;
7.-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 acestora, în
ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind vânzarea unui teren din domeniul privat al
oraşului administrat de consiliul local domnului Enache Jenel, au fost următoarele intervenții:
Dna.Mariana Spânu: „Mi se pare o situație similară cu cea a domnului Miu Gheorghe și de aceea
trebuie să ne gândim foarte bine ca să nu facem vreo discriminare. Dacă-i aprobăm domnului Enache
Jenel, atunci va trebui să-i aprobăm și domnului Miu Gheorghe, pentru că ambii au o contribuție la
dezvoltarea orașului nostru.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Vreau să vă reamintesc că în luna aprilie a acestui an am mai analizat această
cerere și nu am aprobat-o. Acum e vreo diferență față de atunci? Este legal să votăm acum? Ce se va
întâmpla cu perioada în care a fost în ilegalitate cu acele construcții, va plăti impozitele retroactiv?”
Dl.Secretar: „Diferența față de luna aprilie este doar prețul. Atunci a fost 12.000 lei, iar acum după
reevaluare a rezultat 15.300 lei. Nu a existat nicio ilegalitate în privința construcțiilor pentru că ele au fost
realizate în baza autorizațiilor menționate în preambulul hotărârii, iar în toată această perioadă a plătit
impozitele aferente. Da, este legal să votați tot timpul, fie pentru aprobare, fie pentru respingere, așa cum
credeți de cuviință!”
Dl.Primar: „Trebuie să-i răspund și eu doamnei Spânu. Da, așa este, în luna aprilie s-au respins
ambele cereri, însă acum nu facem nicio discriminare pentru că domnul Miu Gheorghe nu a mai revenit
cu o nouă cerere, așa cum a făcut domnul Enache Jenel.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Așa cum s-a spus mai devreme, diferența față de luna aprilie o face prețul, ceea
ce înseamnă că a avut efect și a fost corect votul nostru de respingere. Acum prețul a urcat și sunt motive
în plus să aprobăm astăzi vânzarea.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 13 voturi pentru, 2
voturi împotrivă ale consilierilor locali Bădiță Moldoveanu și Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului
Viorel Ciucașu.
La al doilea proiect de hotărâre, privind darea în administrarea Spitalului orăşenesc Făurei a unui
imobil din domeniul public al oraşului administrat de consiliul local, în vederea înfiinţării unor cabinete
medicale ambulatorii de specialitate în oraşul Ianca, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
La al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale,
aplicabile începând cu anul 2016, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am câteva întrebări pentru a mă lămuri cum să votez: taxa pentru locurile de
veci se plătește o singură dată în viață, sau se impune și locurilor de veci ale strămoșilor noștri?”
Dl.Primar: „Acele taxe vizează locurile de veci din cimitirul nou administrat de primărie, iar aici nu sunt
înmormântați strămoșii noștri pentru că a fost înființat prin anii 1997-1998, ci în cel vechi administrat de
parohie. Taxa se plătește o singură dată, adică dacă după 7 ani dezgropați și înmormântați pe altcineva,
atunci nu mai plătiți încă odată, ci doar dacă solicitați un alt loc de veci.”
Dl.Florin Georgescu: „Am observat că de la 1 ianuarie 2016 taxa pentru garaje este de 10 lei/mp/an.
Aceasta se aplică și celor existente acum?”
Dl.Secretar: „Nu are cum să se aplice și la cele existente pentru că nu se poate uniformiza prețurile
stabilite prin licitație publică. Aceasta este taxa de pornire a licitației pentru terenurile solicitate după 1
ianuarie 2016.”
Dl.Florin Georgescu: „Dar nu este normal ca eu să plătesc acum 26 de lei/mp, iar cei care solicită
teren după 1 ianuarie să plătească doar 10 lei/mp.”
Dl.Secretar: „Probabil că dumneavoastră ați licitat cu cineva care și-a dorit la fel de mult acel loc de
garaj. Îmi aduc aminte că primul preț de pornire a licitației pentru garaje a fost de 6 lei/mp/an, iar de atunci
noi nu am făcut decât să indexăm acest preț cu rata inflației și s-a ajuns acum la 10 lei/mp/an. Ca atare,
repet, nu putem reduce printr-o hotărâre prețurile rezultate din licitații. Eu unul, vă spun de pe acum, că nu
voi contrasemna o asemenea hotărâre.”
Dl.Primar: „Mai aveți o soluție domnule consilier: renunțați la contract, eliberați terenul și-l scoatem iar
la licitație.”
Dl.Florin Georgescu: „Da, ca să vină iar persoana cu care am licitat atunci și să rămân fără loc de
garaj!”
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Dl.Eugeniu Baltă: „Domnule președinte, ce facem, stăm atâta la discuții pentru un interes personal?!”
Dl.Viorel Ciucașu: „Vreau să fac o propunere: la anexa nr.2, taxele speciale de la art.14 lit.a) și b) să
fie de 50 lei/oră și respectiv 30 lei/oră, în loc de 80 lei/oră și respectiv 50 lei/oră cât a propus domnul
primar.”
Propunerea domnului Viorel Ciucașu a fost aprobată în unanimitate, după care s-a supus la vot și
hotărârea în ansamblul ei, fiind aprobată cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu
și 2 voturi abținere ale doamnei Mariana Spânu și domnului Marian Pârvan.
La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului centralizat al
orașului Ianca pe anul 2015, au fost următoarele intervenții:
Dna.Mariana Spânu: „Dacă tot avem pe ordinea de zi alocarea fondurilor pentru reabilitarea/asfaltarea
celor două drumuri comunale, poate se găsește o soluție să asfaltăm și acea porțiune de drum de la
Gară, cea dintre calea ferată și gardul locuinței domnului Cristian. Poate chiar să amenajăm o parcare
pentru că acolo parchează mașinile care duc sau așteaptă călătorii la tren. Când plouă se adună multă
apă în acele gropi și nu este o imagine prea bună pentru noi, iar asta se vede din tren de cei străini care
traversează orașul.”
Dl.Primar: „Doamnă, știți că pe str.Gării este restricție pentru autovehiculele de mare tonaj, fapt pentru
care acestea circulă pe drumul de lângă calea ferată, așa că nu putem amenaja o parcare acolo pentru că
am bloca circulația. Este și acel stâlp chiar în mijlocul spațiului, dar cred că putem amenaja totuși o
parcare pe partea cealaltă, lângă trotuar.”
Acestea au fost singurele intervenții pe marginea rectificării bugetului local, după care s-a supus la vot
și s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 1 vot abținere al
domnului Marian Pârvan.
La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind instituirea unor restricții temporare de
circulație pe DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu, după ce domnul Viorel Ciucașu s-a edificat că restricțiile nu
vizează utilajele agricole riverane, s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind atribuirea denumirii „Piaţa Veteranilor”
pentru piaţa agroalimentară din oraşul Ianca, au fost următoarele intervenții:
Dl.Viorel Ciucașu: „Vreau să știu dacă ați avut consultări cu cetățenii din oraș în privința acestei
denumiri, pentru că au mai fost în trecut două inițiative în acest sens, cu denumirile „Piaţa Aviatorilor” și
„Piaţa Unirii”.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Discuții am avut cu ceva timp în urmă, atunci când au fost organizate la Casa de
cultură acele festivități dedicate veteranilor de război, la care a participat și președintele lor, domnul
general Marin Dragnea. De atunci s-a pus în discuție, când încă mai erau în viață vreo 37 de veterani din
cei 200 înregistrați, să se atribuie o denumire unui obiectiv în memoria și cinstirea lor. Ulterior s-a scris și
publicat o carte cu bani publici tot în memoria lor. Dacă aș fi insistat să atribuim denumirea „Piaţa
Aviatorilor” ați fi spus că sunt subiectiv, așa măcar cei care vând produse zilnic sau săptămânal în piață
să-și aducă aminte că o fac pe un pământ apărat cu eroism de acești veterani de război.”
Dna.Mariana Spânu: „Da, aveți perfectă dreptate din punctul dumneavoastră de vedere, însă sunt în
asentimentul domnului Ciucașu că trebuie făcut un sondaj de opinie mai amplu pe această temă, iar eu
mă oblig să fac un asemenea sondaj. Haideți să ne gândim și la generația actuală și de aceea propun să
amânăm adoptarea acestei hotărâri.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Ați înțeles greșit doamnă! Eu nu am spus că nu sunt de acord cu această
denumire, ci doar am întrebat dacă s-a făcut o consultare pentru aceasta.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 15 voturi pentru și 1 vot
abținere al doamnei Mariana Spânu.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, nu au mai fost intervenții, astfel că preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29
octombrie 2015, 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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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2015, 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 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, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele proiecte de hotărâri aflate
pe ordinea de zi, sau care purCOMISIA
şi simpluLOCALĂ
doresc DE
să asiste
la lucrările şedinţei consiliului local.
FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
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 din timp la sediul consiliului
local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată
sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.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
29.10.2015 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
24.11.2015, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate
În conformitate cu prevederile
art.41 din LegeaORAŞULUI
administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu
PRIMĂRIA
IANCA
modificările și completările ulterioare, respectiv 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 Radian Stănculescu 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 propus prin Dispoziţia primarului
nr.601/16.11.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.20935/
17.11.2015, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local și în alte locuri publice
din oraș și satele aparținătoare, la 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 atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003
domnului Rusu Mihăiță, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în curs prin Dispoziția
primarului nr.599/16.11.2015;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei și a procedurii de acordare a anulării cotei din majorările
de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante către bugetul local;
4.-Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului în calitate de reprezentant legal
al orașului Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Dunărea” Brăila;
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 acestora, în
ordinea aprobată.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind atribuirea unui teren în folosinţă gratuită în
baza Legii nr.15/2003 domnului Rusu Mihăiță, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în
unanimitate.
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Nici la al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind validarea modificărilor făcute bugetului
local prin Dispoziția primarului nr.599/16.11.2015, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 14
voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu.
La al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea cotei și a procedurii de acordare
a anulării cotei din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată
restante către bugetul local, au fost următoarele intervenții:
Dna.Mariana Spânu: „Au mai fost și în anii anteriori asemenea facilități?”
Dl.Secretar: „Nu, este o noutate, iar dumneavoastră ați face foarte bine populației dacă ați populariza
această oportunitate formidabilă de a scăpa de datoriile istorice, bineînțeles acolo unde este cazul.”
Dl.Marian Pârvan: „Cam câți beneficiari pot fi?”
Dl.Glicherie Stanciu: „Toate persoanele juridice, adică vreo 300, și aproximativ 900 persoane fizice.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat în unanimitate.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind acordarea unui mandat special primarului în
calitate de reprezentant legal al orașului Ianca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Eco Dunărea” Brăila, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru,
1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Nu vreau să profit de lipsa domnului primar, dar trebuie să vă spun că am solicitat
de patru ori să mi se pună la dispoziție copii după situațiile de lucrări, după devizele de lucrări și dovezile
de plată ale lucrărilor la Grădinița nr.2, Capelă și Dispensarul Plopu, dar nu am primit decât niște documente
nesemnate, fără ștampilă, fără datele de identificare,etc., care nu mi se par autentice. Revin și solicit din
nou aceste documente, iar acum cer și contractele de lucrări, dar în copie după cele existente la dosarul
investiției, așa cum au fost ele întocmite și depuse la dosar, nu listate din calculator fără ștampilă și
semnătură, așa cum mi s-au dat. Solicit domnului primar să delege un funcționar din primărie și în prezența
dumnealui să fac aceste copii. Dacă nici de această dată nu se va da curs solicitării mele, voi face plângere
penală.”
Dl.Viceprimar: „Dumneavoastră faceți aici niște afirmații foarte grave. Cum puteți spune așa ceva, că vi
s-a pus la dispoziție acte false? Credeți că domnul primar își putea permite să vă pună la dispoziție alte
acte decât cele autentice, decât cele pe baza cărora s-au atribuit contractele?”
Dl.Secretar: „Cred că s-a dorit protejarea datelor cu caracter personal din antet.”
Dl.Viorel Ciucașu: „La ședințele din lunile august și septembrie am solicitat să se promoveze o hotărâre
pentru acordarea unor diplome de excelență și premii copiilor care au obținut acele rezultate remarcabile la
admiterea în unități de învățământ sau la absolvirea unor studii, respectiv pentru Mircea Mădălina, Buturugă
Oana, Moșescu Nela și, post-mortem, lui Dragu Valentin, dar nu s-a promovat și de aceea revin cu această
solicitare. O a doua problemă: pe strada Primăverii, în curtea fostului I.C.I.L., se află un adevărat depozit
de gunoi! Al cui este terenul acum? În fine, o ultimă problemă: clădirea fostului Gimnaziu din curtea Liceului
Constantin Angelescu, face parte sau, dacă nu, poate fi inclusă în patrimoniul cultural istoric al localității?”
Dl.Secretar: „La această ultimă problemă vă pot răspunde eu că nu face parte din patrimoniul cultural,
iar ca să fie inclusă va trebui să se prezinte documente care să ateste valoarea cultural istorică, altfel nu
aveți nicio șansă. La celelalte probleme, probabil că o să vă răspundă domnul primar, după ce îi voi prezenta
procesul verbal al acestei ședințe.”
Dl.Bădiță Moldoveanu: „Se mai continuă lucrările la parcarea din zona blocurilor E, pentru că acum este
mai rău ca înainte din cauza surpărilor de teren la rețeaua de canalizare?”
Dl.Viceprimar: „Da, cu siguranță, se vor continua lucrările, dacă timpul ne va permite.”
Acestea au fost intervențiile la punctul Diverse, după care preşedintele de şedinţă a declarat închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 26 noiembrie 2015, drept pentru
care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Radian STĂNCULESCU

Alexandru STERIAN
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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 30 decembrie 2015, 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 și domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează
totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi, participă şefii serviciilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și directorul Direcției Serviciilor Publice, care au întocmit rapoartele de susţinere
a proiectelor de hotărâri, iar în sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni interesaţi de unele proiecte de hotărâri
aflate pe ordinea de zi, sau care pur şi simplu doresc să asiste la lucrările şedinţei consiliului local.
Potrivit prevederilor art.7COMISIA
din Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.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 26.11.2015 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
28.12.2015, 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 și completările ulterioare,
respectivORAŞULUI
ale art.1 alin.(2) din
Hotărârea nr.61/26.07.2012 pentru
PRIMĂRIA
IANCA
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul
unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Cristian Badea 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 propus prin Dispoziţia primarului
nr.665/14.12.2015, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.21800/
14.12.2015, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local și în alte locuri
publice din oraș și satele aparținătoare, la care s-a mai propus de către domnul primar modificarea și
completarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local, prin includerea în acesta și a
modificărilor făcute prin Dispoziția nr.674/23.12.2015, inclusiv a sumei transferate din bugetul M.D.R.A.P.
pentru finanțarea lucrărilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și
D.C.36 Perișoru - Tîrlele Filiu, cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
U.A.T. Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism;
2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul în curs prin
Dispozițiile primarului nr.663/04.12.2015 și nr.674/23.12.2015;
3.-Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică;
4.-Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind acţiunile de protocol,
dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului serviciului public de
salubrizare din U.A.T. Ianca, stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului public de salubrizare, gestionat direct de Direcția Serviciilor Publice;
6.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 2016-2017;
7.-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, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora.
La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind prelungirea termenului de valabilitate a
Planului Urbanistic General al U.A.T. Ianca şi a Regulamentului Local de Urbanism până la data de
31.12.2018, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind validarea modificărilor făcute bugetului
local pe anul în curs prin Dispozițiile primarului nr.663/04.12.2015 și nr.674/23.12.2015, și includerea în
bugetul local a sumei de 3.408.680,58 lei transferate în cursul zilei de astăzi din bugetul M.D.R.A.P.
pentru finanțarea lucrărilor efectuate la proiectul „Modernizarea infrastructurii D.C.35 Perișoru - Berlești și
D.C.36 Perișoru - Tîrlele Filiu, cuprins în Planul Național de Dezvoltare Locală, au fost următoarele
intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Am văzut că au început lucrările la D.C.35 Perișoru – Berlești și s-au finalizat pe
o distanță mai mare de 1 km. Acum, ne puteți spune cam cât costă la gata 1 km?”
Dl.Primar: „Între 800 și 900 mii lei. O precizare: până ieri s-au finalizat 5,5 km la nivel de fundație și
peste 4 km cu primul strat de asfalt.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Este inclusă în acest proiect și extinderea de la Berlescu la Batogu?”
Dl.Primar: „Nu, acea porțiune de 3,2 km va face obiectul unui alt proiect. Cei 550 mii lei sunt pentru
împietruire, nu și pentru asfaltare.”
Dl.Marian Pârvan: „N-ar fi bine să se asfalteze și acea porțiune, pentru că ajung banii?”
Dl.Primar: „Am spus mai devreme că 1 km costă între 800 și 900 mii lei. Credeți că cu cei 550 mii lei
se poate asfalta 3,2 km?”
Aici s-au încheiat intervențiile la acest proiect de hotărâre, după care a fost supus la vot și aprobat cu
16 voturi pentru și 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan.
La al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind modificarea taxei pentru eliberarea sau
vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, au fost următoarele
intervenții:
Dl.Secretar: „Am observat că la comisie s-a desprins propunerea de a gradua și această taxă, după
modelul celei pentru suprafețele mai mici de 500 mp. Propunerea este interesantă, dar vă atrag atenția ca
ea să nu vină de la vreun consilier local care are legătură cu o astfel de taxă. Așadar, cei care au un
interes în adoptarea acestei hotărâri, vor trebui să se abțină și să nu participe la vot.”
Dl.Florin Georgescu: „Da, eu am venit cu această idee, nu am nici un interes în asta, dar mi s-a părut
corect să continuăm cu diferențierea taxei pe secvențe de suprafață. Este prea mare diferența de la 500
lei, pentru suprafața de 500 mp, la 1.000 lei pentru suprafața de peste 500 mp, astfel că propunerea mea
este următoarea: 600 lei pentru 500,1-600 mp; 700 lei pentru 600,1-700 mp; 800 lei pentru 700,1-800 mp;
900 lei, pentru 800,1- 900 mp; 1.000 lei pentru suprafața mai mare de 900 mp, atât la eliberarea, cât și la
vizarea autorizației.”
După aceste două intervenții, prima dată s-a supus la vot varianta executivului, dar aceasta nu a
întrunit numărul de voturi necesar aprobării, cvorumul înregistrat fiind de 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă
și 9 voturi abținere, după care s-a supus la vot varianta propusă de domnul Georgescu, aceasta fiind
aprobată cu 15 voturi pentru, adică în unanimitate, dat fiind faptul că domnii consilieri locali Mircea
Mircescu și Ştefan Marcel Mitrea nu au participat la vot la acest proiect de hotărâre pentru a nu intra în
conflict de interese.
La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli pentru acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi
costurile pentru convorbiri telefonice, au fost următoarele intervenții:
Dl.Marian Pârvan: „Am citit fundamentarea inspectorului de specialitate, dar consider că este prea
mare cota de 350 litri/autoturism/lună. Ținând cont de tipul autoturismelor din dotare, unde consumul nu
depășește 6 litri/100 km, am făcut un calcul și am ajuns la concluzia că din acea cotă se poate parcurge 6
mii de km/lună, respectiv 300 km/zi, adică un drum zilnic Ianca - Voluntari, ori nu cred că toate cele 3
autoturisme vor parcurge zilnic 300 km! Pe de altă parte, observ că pentru mașina poliției locale s-a
prevăzut o cotă de până la 350 litri, în timp ce pentru cele din aparatul de specialitate al primarului cota
este nelimitată.”
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Dl.Primar: „În primul rând, trebuie să vă reamintesc faptul că media consumului normat este de 7,5
litri/100 km și nu de 6 litri. Nu uitați de Duster care consumă în medie 9 litri. În al doilea rând, trebuie să vă
spun că 350 litri este cota maximă, dar asta nu înseamnă că trebuie și consumată. Este practic cota pe
care o aveam stabilită și prin Ordonanța 80, înainte de anul 2010 când s-au accentuat restricțiile. În al
treilea rând, vă rog să observați că situația este tocmai inversă, adică autoturismul poliției locale nu are
cotă, ca de altfel și autobuzele, microbuzele, camioanele și celelalte utilaje din dotare, care au fost tot
timpul excluse de la aceste cote.”
După aceste clarificări, proiectul de hotărâre a fost supus la vot și aprobat cu 15 voturi pentru și 2
voturi abținere ale consilierilor locali Mariana Spânu și Marian Pârvan.
La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Caietului de sarcini și a
Regulamentului serviciului public de salubrizare din U.A.T Ianca, stabilirea taxelor speciale și aprobarea
tarifelor, au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Aș dori să primesc niște lămuriri la Anexa nr.3, dacă taxele speciale se
încasează pe bază de contract și dacă e vreo diferență între taxa specială și tarif?.”
Dna. Anca Dumitrache: „Nu, invers, tarifele sunt pe baza contractului, iar taxele speciale sunt instituite
pentru cei care refuză încheierea contractului. Aici ar trebui să găsim niște soluții pentru că mă confrunt
cu un fenomen, anume că persoanele juridice încheie contracte ca să obțină autorizațiile de funcționare,
după care vin și reziliază contractul! Nu este nicio diferență, taxa specială este la nivelul tarifului.”
Dl.Secretar: „Stați că n-am înțeles, cum să rezilieze unilateral contractul? Pe ce perioadă încheiați
contractul?.”
Dna. Anca Dumitrache: „Pe perioadă nedeterminată, dar după ce obțin autorizațiile de la mediu, de
funcționare, etc., vin și spun că renunță la serviciile noastre!”
Dl.Secretar: „Și dumneavoastră sunteți de acord, așa-i?.”
Dna. Anca Dumitrache: „Păi ce să fac dacă el s-a încheiat prin voința părților, nu tot așa se reziliază?”
Dl.Secretar: „Nu-i chiar așa! Da, este acordul părților, dar dumneavoastră nu trebuie să fiți de acord cu
rezilierea atâta timp cât acest contract a stat la baza eliberării unor avize și autorizații de funcționare, în
special de la mediu. Asta înseamnă că trebuia să anunțați agenția județeană de mediu și primăria să-i
retragă avizul și autorizația! Nu, uitați cum facem de acum încolo: fie încheiați contractul pe o perioadă de
un an, fie la viza anuală a autorizației de funcționare vom solicita confirmarea faptului că are încheiat
contract de salubrizare. Pe de altă parte, domnul Georgescu mi-a dat o idee atunci când a întrebat dacă e
vreo diferență de valoare între taxa specială și tarif, anume că n-ar fi lipsit de interes dacă am stabili taxa
specială mai mare decât tariful și în felul acesta am stimula încheierea contractelor.”
Dl.Florin Georgescu: „Revenim la tarife: e adevărat că pe perioada de iarnă bovinele produc mai mult
gunoi decât în perioada mai-noiembrie când sunt la păscut, de aceea cred că ar fi corect să plătim
diferențiat tarifele. La ovine e și mai diferit, asta pentru că în timp ce bovinele sunt aduse în gospodării
seara, ovinele sunt tot timpul în câmp pe perioada pășunatului. Cu cele două ferme de păsări aveți
contracte?”
Dna. Anca Dumitrache: „Nu este permisă de lege aprobarea tarifelor pe sezon, pentru că ele sunt
stabilite și fundamentate ca medie anuală. La ovine știți câte sunt sub contract: 22! La cele două ferme
avem contracte pentru gunoiul menajer, pentru că cel animalier și-l depozitează singuri pe terenurile lor.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Observ că tarifele au prevăzute TVA 24%, iar de la 1 ianuarie aceasta scade la
20%. Cum veți proceda?”
Dna. Anca Dumitrache: „Evident că vom factura cu TVA 20%.”
Dna.Mariana Spânu: „Revin la taxele speciale și vreau să știu dacă se aplică și la case?”
Dna. Anca Dumitrache: „Nu, la case nu am aplicat nici până acum taxele speciale.”
Dl.Bădiță Moldoveanu: „Ar trebui să-i urmăriți totuși pe cei care nu încheie contracte și spun că-și duc
gunoiul animalier pe terenurile lor, dar în realitate îl duc unde vor, în alte locuri nepermise, pe terenurile
altora chiar!”
Dl.Primar: „Da, aici avem două probleme, una că nu avem atâta personal să-i urmărim pe cei care ies
cu gunoiul din curte, iar a doua e că nici cetățenii onești nu i-au atitudine deși îi văd unde descarcă, sau
nu ne sesizează.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Ar fi fost bine dacă Anexa nr.3 avea și o coloană cu tarifele vechi să facem o
comparație, să vedem cu cât au crescut, să știm ce le spunem cetățenilor. Așa cum sunt ele prezentate
nici noi nu ne dăm seama cu cât au crescut!”
3

Dna. Anca Dumitrache: „Vedeți că este totul detaliat în fișele de fundamentare. În orice caz procentele
de creștere sunt diferite, variază între 10 și 26%.”
Dl.Dorian Dănăilă: „Noi stăm să ne plimbăm cu un braț de fișe de fundamentare după noi!? Are
dreptate domnul Ciucașu și susțin propunerea dumnealui de a aproba tarifele fără TVA. În final o ultimă
propunere: vă rog ca pe viitor, când mai dezbatem astfel de probleme, ce țin în general de contabilitate,
să fie prezentă aici și contabila dumneavoastră care lucrează aceste tarife, în așa fel încât să nu vă mai
asumați singură răspunderea.”
Dl.Secretar: „Uitați cum facem: în urma dezbaterilor de astăzi doamna director va reface Anexa nr.3
care să reflecteze propunerile din ședință, cu o coloană cu tarifele vechi, cu TVA separat de tarif, în
procent de 20%, etc..”
Cu această propunere acceptată unanim s-au încheiat dezbaterile pe marginea acestei hotărâri, care
a fost aprobată în totalitatea sa cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin
Georgescu, Mariana Spânu și Marian Pârvan.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind organizarea reţelei şcolare pentru unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar
2016-2017, nu au mai fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 16 voturi pentru și 1 vot abținere al
domnului Marian Pârvan.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții:
Dl.Florin Georgescu: „Vă rog domnule secretar să scrieți din nou în procesul verbal ceea ce am cerut
la ultima ședință.”
Dl.Primar: „Dacă vă referiți la documentele solicitate, nu mai e cazul pentru că astăzi vi le dau sub
semnătură. În urmă cu 2 luni v-am spus că vi le-am pregătit și mi-ați promis că veniți să le ridicați, dar nu
ați mai venit, iar în ședința trecută, deși ați spus că nu vreți să profitați de absența mea, chiar ați profitat
când ați spus consilierilor locali că nu vă pun la dispoziție acele documente!”
Dl.Florin Georgescu: „Lăsați-mă să le studiez, să văd dacă sunt copii după original, pentru că altfel nu
le iau!.”
Dl.Primar: „Domnule președinte, vă rog să observați că pe fiecare pagină scrie conform cu originalul.
Eu nu-mi permit să mă joc cu actele! Dacă nu sunt luate, vă rog să consemnați în procesul verbal că
refuză ridicarea lor.”
Acestea au fost intervențiile la punctul Diverse, după care, pe fondul mulțumirilor și urărilor de sfârșit
de an adresate consilierilor locali de către domnul Viorel Ciucașu și domnul primar, preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30
decembrie 2015, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

S E C R E T A R,

Cristian BADEA

Alexandru STERIAN
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