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   PROCES - VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 28 ianuarie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de drept domnul 
primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul 
verbal al şedinţei. 
      Ca invitaţi, participă directorii şi administratorii financiari ai unităţilor de învăţământ, ai Direcţiei Serviciilor 
Publice şi Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și şefii serviciilor/compartimentelor 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 26 ianuarie 2016, ora 10,00 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 30.12.2015 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 26.01.2016, 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 Viorel Ciucașu a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a 
preluat conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă a ținut să atenționeze pe cei prezenți că va aplica strict Regulamentul, 
în sensul că va limita intervențiile la 2-3 minute, întrebările să fie scurte și la obiect și că va permite doar o singură 
intervenție pe aceeași temă. În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi propus stabilit prin Dispoziţia primarului 
nr.5/11.01.2016, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.10155/ 
11.01.2016, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care se mai propune 
completarea cu proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 01.01.2016 ca 
urmare a reducerii TVA, ai obiectivului „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti-Perişoru şi DC 36 Perişoru-
Tîrlele Filiu”, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind darea în administrarea U.A.M.S. a imobilului în care își desfășoară activitatea; 
      2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2016; 
      3-.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ pe anul 2016; 
      4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2016; 
      5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2016; 
      6.-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 2016; 
      7.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul oraşului Ianca 
în anul 2016; 
      8.-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 2016; 
      9.-Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei-actualizate de stabilire, modificare și/sau ajustare a 
prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate Operatorului S.C. C.U.P. 
Dunărea S.A. Brăila pe anii 2016-2017, precum și aprobarea Actului adițional nr.4/2016 la Contractul nr.670/ 
10.09.2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 
      10.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la 01.01.2016 ca urmare a 
reducerii TVA, ai obiectivului „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti-Perişoru şi DC 36 Perişoru-Tîrlele Filiu”. 
      11.-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  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea aprobată. 
      La primul proiect de hotărâre, privind darea în administrarea Unității de Asistență Medico Socială Ianca a 
imobilului în care își desfășoară activitatea, nu au fost intervenţii, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      La al doilea proiect de hotărâre, privind bugetul centralizat al oraşului Ianca pe anul 2016, dezbaterile și 
aprobarea au avut loc pe articole de venituri și cheltuieli, cvorumul înregistrat fiind următorul: 
      -Art.4- 14 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor Florin Georgescu, Marian Pârvan și Mariana Spânu;  
      -Art.5- 17 voturi pentru;  
      -Art.6- 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Florin Georgescu;  
      -Art.7- 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan;  
      -Art.8- 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan; 
      -Art.9- 17 voturi pentru;  
      -Art.10- 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan; 
      -Art.11- 17 voturi pentru, asta după ce domnul Marian Pârvan s-a asigurat, prin răspunsul domnului primar, că 
suma alocată acoperă necesarul de cheltuieli pentru persoanele cu dizabilități până la finele anului;  
      -Art.12 și Art.13- 17 voturi pentru;  
      -Art.14- 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan;  
      La art.15 au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Marian Pârvan: „Mi se pare o sumă prea mare alocată activităților sportive, în special pentru cele două 
cluburi de fotbal. Am văzut că la alte localități, unde sunt echipe în aceeași categorie, sumele alocate sunt mult mai 
mici și de aceea vă întreb: care sunt obiectivele propuse a fi realizate de cele două echipe cu aceste sume?” 
      Dl.Primar: „C.S. Viitorul Ianca locurile 1-7, iar pentru A.S. Voința Plopu menținerea în Liga a IV a.” 
      Dl.Eugeniu Baltă: „Eu cred că instituțiile/asociațiile care beneficiază de aceste sume, Muzeul, Bisericile și 
Cluburile sportive, trebuie să ne prezinte acte justificative cu privire la cheltuielile efectuate.” 
      Dl.Primar: „Să știți că pentru fiecare sumă pe care le-o virăm ne prezintă facturi și situații de plată/lucrări.” 
      Dna.Mariana Spânu: „Am văzut că s-a alocat o sumă și pentru fitness?” 
      Dl.Primar: „Clubul se numește culturism și fitness, dar practic suma este pentru activitatea de culturism 
deoarece federația națională organizează o etapă zonală a concursului la acest club din orașul nostru.” 
      După aceste intervenții, art.15 a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale consilierilor Florin 
Georgescu și Marian Pârvan; 
      La art.16 au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „În Anexa nr.5 mi se par trecute sume cam mari pentru unele obiective de investiții, iar aici 
mă refer la: 
      - pct.6 Amenajare parcări = 600 mii lei; 
      - pct.8 Refacere covor asfaltic DC 36 Perișoru Gara Ianca = 395 mii lei; 
      - pct.9 Achiziționare încărcător frontal telescopic = 165 mii lei, deși avem în dotare o volă și un buldoexcavator; 
      - pct.13 Achiziționare finisor asfalt = 165 mii lei; haideți să luăm și stație de asfalt dacă avem de toate!; 
      - pct.14 Achiziționare agregate piatră  = 100 mii lei, iarăși mi se pare o sumă prea mare pentru câteva străduțe 
din cele două sate!” 
      Dl.Primar: „În primul rând trebuie să vă spun că aceste sume sunt estimări maxime, iar asta nu înseamnă că le 
vom și cheltui în totalitate așa cum sunt prevăzute, dar să le luăm pe rând. 
      În privința amenajării parcărilor vom întocmi documentația tehnico-economică din care va rezulta suma exactă 
și apoi o vom supune aprobării consiliului local. 
      La pct.8, este vorba de porțiunea DC 36 de la Școala Perișoru până la incinta fostei CAP Perișoru, unde la fel 
vom întocmi documentația tehnico-economică și o vom supune aprobării dumneavoastră. 
      La pct.9, știți că anul trecut am renunțat la achiziționarea unui utilaj asemănător, care nu putea fi utilizat decât la 
iluminatul public stradal, mai exact la urcarea pe stâlpi, însă acesta pe care îl propunem acum va putea fi folosit la 
mai multe activități, inclusiv la deszăpezire. 
      La pct.13, utilajul este necesar la lucrările mici de asfaltare pe care le realizăm în regie proprie, iar la pct.14 am 
prevăzut acea sumă pentru că anul trecut s-a cheltuit doar jumătate din ceea ce  s-a alocat. 
      Acum, pentru că suntem la programul de investiții și dotări pe anul în curs, vreau să vă aduc la cunoștință că 
astăzi a apărut o problemă la Școala de pe str.Sărățeni, unde cazanul centralei termice s-a defectat, dar și celelalte 
componente ale centralei sunt într-o stare avansată de uzură, motiv pentru care vă rog să fiți în principiu de acord 
cu demararea procedurilor de achiziție publică cu o sumă estimativă de 30 mii lei, iar în ședința următoare să 
adoptăm și hotărârea de aprobare a acestei investiții/dotări.” 
      Dl.Secretar: „Domnule primar, nu este nevoie de aprobare de principiu și să mai așteptați încă o lună, pentru că 
este o situație de urgență și se poate rezolva chiar în acest moment când discutăm programul de investiții și dotări 
pe anul 2016. Dumneavoastră puteți propune acum completarea acestui program cu acel obiectiv, iar soluția cea 
mai simplă ar fi să reduceți cu suma de 30 mii lei cheltuielile de la un alt obiectiv din listă.” 
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      Dl.Marian Pârvan: „Da, are dreptate domnul secretar, este o situație de urgență și putem aproba acum.” 
      Dl.Primar: „Păi atunci, dacă tot s-a zis că-i mult 100 mii lei pentru achiziționarea de piatră, propun să luăm de 
aici 30 mii lei și să completăm lista de investiții cu achiziționarea unei centrale termice la Școala Sărățeni.” 
      Propunerea a fost aprobată în unanimitate, după care s-a supus la vot programul de investiții în totalitate, fiind 
aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi împotrivă ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan, cvorum cu care a 
fost adoptată și hotărârea în ansamblu. 
      La următorul proiect de hotărâre privind bugetele unităţilor de învăţământ pe anul 2016, la fel, dezbaterile și 
aprobarea au avut loc pe fiecare unitate de învățământ, astfel: 
      -bugetul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” a fost aprobat cu 16 voturi pentru şi 1 vot abținere al domnului 
Marian Pârvan;  
      -bugetul Liceului Tehnologic „Nicolae Oncescu” a fost aprobat în unanimitate. 
      La bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Viorel Ciucașu: „Aș vrea să rog conducerea acestei unități de învățământ, în special pe administratorul 
financiar (care văd că lipsește, deși a fost convocat, și aș dori să nu se mai întâmple pe viitor), să acorde o atenție 
mărită și notei de fundamentare pentru că este inadmisibil să vorbești despre sume alocate examenului de 
bacalaureat la o școală gimnazială! Știu că este administrator financiar și la liceu și a lucrat cu copy paste, dar nici 
așa. Vă rog domnule director să refaceți și să înlocuiți pagina din nota de fundamentare.” 
      După această solicitare a președintelui de ședință, a fost supus la vot și bugetul Şcolii Gimnaziale Plopu, fiind 
aprobat în unanimitate, ca de altfel și bugetul Grădiniței Ianca. 
      La art.5 din proiectul de hotărâre, domnul secretar a ținut să facă următoarele precizări: 
      Dl.Secretar: „O să constatați că la acest articol s-a propus ca din valoarea chiriilor/redevențelor încasate din 
închirierea/concesionarea spațiilor, o cotă de 50% să se facă venit la bugetul local şi diferenţa de 50% să se facă 
venit la bugetul unității de învățământ care a încheiat contractul, adică maxim cât permite Legea proprietății publice. 
Însă nu despre acest aspect vreau să vorbesc, ci despre noutatea în domeniu prevăzută chiar în partea de început 
a Normelor metodologice aprobate prin H.G.nr.1/2016 pentru aplicarea noului Cod fiscal. 
      Se prevede aici că închirierea unor spații de învățământ este o activitate economică și ca atare pentru acele 
spații închiriate se datorează taxa pe clădiri de către chiriaș. Prin urmare, pe lângă faptul că veți vira 50% din 
valoarea chiriei la bugetul local, va trebui să prevedeți în caietul de sarcini și în contractul de închiriere obligația de 
a plăti taxa pe clădiri de către chiriaș. Totodată să-l și atenționați pe chiriaș că trebuie să se prezinte cu acel 
contract de închiriere la biroul de impozite și taxe din cadrul primăriei pentru calcularea taxei.” 
      După aceste precizări s-a supus la vot articolul nr.5 și hotărârea în ansamblu, fiind aprobate în unanimitate. 
      Pe marginea bugetului Direcţiei Serviciilor Publice, care a făcut obiectul proiectului de hotărâre de la punctul 5 
de pe ordinea de zi, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „Așa cum am spus și la comisie, în Anexa nr.1 mi se par trecute sume cam mari pentru 
unele cheltuieli, iar aici mă refer la cele pentru încălzit, iluminat și forță motrică, piese de schimb, poștă, telefon și 
internet, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 
hrana pentru adăpostul de câini, uniforme și echipament și alte obiecte de inventar.” 
      Dl.Eugeniu Baltă: „Dacă ați pus în discuție aceste aspecte și la comisie, nu ați primit acolo explicații?” 
      Dna.Anca Dumitrache - director D.S.P.: „Ba da, cu tot respectul, am dat explicații la comisie și nu știu de ce, de 
fiecare dată când se discută bugetul D.S.P. sau alte probleme referitoare la această unitate, sunt mereu semne de 
întrebare și tot se pare nu știu ce nereguli. Nu este normal să se abordeze și să se analizeze cheltuielile din bugetul 
unei unități comparativ cu cele din bugetul altei unități, atâta timp cât fiecare are specificul ei! După ședința comisiei 
m-am pregătit și am întocmit o situație comparativă, dar internă, cu aceleași cheltuieli din perioada 2013-2015, 
trăgând unele concluzii pe care vi le prezint în continuare. 
    Astfel, la total bunuri si servicii prevederile au fost de 918 mii lei în 2013, 800 mii lei în 2014, 700 mii lei în 2015 și 
643 mii lei în acest an, iar execuțiile de 693 mii lei în 2013, 691 mii lei în 2014 și 508 mii lei în 2015,  de remarcat 
fiind tendința diminuării lor, în balanță evidentă cu asigurarea costurilor strict necesare. În structură, sunt capitole de 
cheltuieli a căror prevederi și execuții au fost diminuate constant și exemplific furniturile de birou, materialele de 
curățenie, poșta și telecomunicațiile, depozitarea deșeurilor, carburanții, piesele de schimb și reparațiile. 
      Pentru o parte din ele au fost posibile măsuri de diminuare, prin redimensionări anuale la limita asigurării unor 
condiții minime și obligatorii de funcționare, iar pentru diminuarea celor specifice sectorului auto, pe de-o parte s-au 
reconfigurat graficele și traseele activității de colectare, iar pe de altă parte, acestea sunt influențate  de pierderea 
multora dintre activitățile diverse pe care le prestam, aici făcând trimitere la activitățile de vidanjare și transport. 
     Sunt și capitole în ușoară creștere, iar aici le exemplificăm pe cel al apei și al hranei la animale despre a cărei 
utilitate s-a mai vorbit, precum și pe cel al obiectelor de inventar reflectat în achiziționarea echipamentului individual 
de protecție a muncii, dar și europubelele.  Avem și capitole relativ constante, cum ar fi cel de iluminat și forță 
motrică, precum și deconturile taxei pe valoarea adăugată. 
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      Închei, prin a spune că luna viitoare se împlinesc 20 de ani de când lucrez în administrație, în sfera serviciilor, și 
15 ani de când ocup o funcție publică, iar în toată această perioadă, printre multe altele,  am învățat să respect 
libertatea opiniilor și instituția unde îmi desfășor activitatea, dar mai ales să-mi asum deciziile pe care întotdeauna, 
dar întotdeauna, le argumentez legislativ, în litera și spiritul legii după cum ar spune domnul secretar, sau „pe lege” 
cum ar spune domnul primar.” 
      Dl.Marian Pârvan: „Aspectele contabile au fost lămurite la comisie, dar mă opresc la statul de funcții unde 
constat că s-au făcut modificări la partea financiară. Știu că până acum era doar doamna Lungu Valerica și mai 
cunosc că i s-a retras dreptul de viză de control financiar preventiv intern. Cine are acum acest drept și dacă la 
retragerea vizei s-a respectat prevederile Ordinul nr.1139/2015?” 
      Dl.Primar: „Domnule consilier, discutăm acum atribuțiile de serviciu ale salariaților din DSP? Mergeți vă rog la 
unitate, cereți fișele de post și vă lămuriți!” 
      Dna.Anca Dumitrache: „Dați-mi totuși voie să răspund: aici nu s-a pus problema retragerii vizei CFP, pentru că 
decizia o emit anual și a avut valabilitate pentru 1 ianuarie-31 decembrie 2015. Deci a expirat valabilitatea ei, iar 
pentru anul 2016 am emis o altă dispoziție în care dreptul de viză CFP a fost dat doamnei Popa Safta. Simplu!” 
      Acestea au fost intervențiile la proiectul de hotărâre privind bugetul Direcției Serviciilor Publice, care a fost 
suspus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru și 4 voturi abținere ale consilierilor locali Cristian Badea, Florin 
Georgescu, Marian Pârvan și Mariana Spânu. 
      La proiectul de hotărâre de la punctul 6 de pe ordinea de zi, privind bugetul Unităţii de Asistenţă Medico Socială 
pe anul 2016, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „La comisie am omis să lămuresc o problemă și de aceea o pun acum în discuție. Știu că 
pentru secția de spital se pregătește hrana tot la bucătăria UAMS și doresc să știu dacă în suma de 127 mii lei 
alocată pentru hrană sunt cuprinse și alimentele pentru bolnavii din spital.” 
      Dl.Florin Beceanu - director U.A.M.S.: „Nu, doar le pregătim hrana, alimentele le primim de la Spitalul Făurei.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și proiectul de hotărâre privind bugetul Unităţii de Asistenţă Medico 
Socială pe anul 2016, fiind aprobat în unanimitate. 
      La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2016, au fost următoarele intervenții:  
      Dl.Florin Georgescu: „Observ că nu-i prezent domnul Deacu, dar întreb totuși: 250 lei pentru o ruletă nu-i 
exagerat?” 
      Dl.Primar: „Vă spuneam că astăzi a intervenit acea problemă cu centrala termică la școală și domnul Deacu 
este acum acolo cu echipa de specialiști și nu a putut fi prezent aici să dea explicații. Știu că anual întocmește 
acest Plan sub îndrumarea celor de la ISU, dar stați liniștit că nu o să-i dau eu atâția bani pentru o ruletă.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 15 voturi pentru și 2 voturi 
abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan. 
      La ultimele patru 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 16 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan, actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor pe teritoriul oraşului Ianca în anul 2016, aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2016 și aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, actualizați la 01.01.2016 ca urmare a reducerii TVA, ai obiectivului „Modernizarea infrastructurii 
DC 35 Berleşti-Perişoru şi DC 36 Perişoru-Tîrlele Filiu”; 
      -cu 15 voturi pentru și 2 vot abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan, completarea Strategiei de 
stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
delegate Operatorului S.C. C.U.P. Dunărea S.A. Brăila pe anii 2016-2017, precum și aprobarea Actului adițional 
nr.4/2016 la Contractul nr.670/2009 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Marian Pârvan: „Vreau să știu cine semnează ordinele de plată la D.S.P. împreună cu doamna director?” 
      Dna.Anca Dumitrache: „Doamna Toader Geta.” 
      Dl.Marian Pârvan: „Văd că doamna Toader este încadrată la biroul de relații publice. E normal așa ceva?” 
      Dl.Primar: „Haideți domnule consilier, v-am mai rugat, cereți fișa postului ca să vă edificați.” 
      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, 28 ianuarie 2016, drept pentru care s-a întocmit 
prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                      S E C R E T A R,  
 
 
        Viorel  CIUCAȘU                                                                                               Alexandru STERIAN 
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  PROCES-VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 25 februarie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind domnul Radian 
Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul secretar Alexandru Sterian - care redactează 
totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind domnul primar Fănel George Chiriţă care participă în 
aceste zile la întrunirea asociației orașelor din România. 
      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 
de specialitate al primarului 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 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.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data 
de 28.01.2016 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 
23.02.2016, 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 Dănăilă Dorian 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.64/16.02.2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.11518/16.02.2016, publicată pe pagina proprie de internet, afişată la sediul consiliului local și în alte 
locuri publice din oraș și satele aparținătoare, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare sau 
completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Făurei, pe o perioadă de 10 ani, a 
unui autoturism din domeniul privat al oraşului administrat de consiliul local, în vederea bunei 
desfășurări a activității la nivelul compartimentului de boli cronice din oraşul Ianca; 
      2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului centralizat al orașului 
Ianca pe anul 2015; 
      3.-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 2015; 
      4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor 
Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2015; 
      5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă 
Medico Socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2015; 
      6.-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. 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
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      La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind darea în folosință gratuită Spitalului Făurei 
pe o perioadă de 10 ani a unui autoturism din domeniul privat al oraşului, nu au fost intervenții, fiind 
supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      Pentru că lipsește domnul primar, iar șefa serviciului financiar contabil nu a sosit încă la ședință, la 
propunerea domnului Florin Georgescu și cu votul unanim al celor prezenți s-au amânat dezbaterile 
asupra proiectului de hotărâre privind Contul de execuție a bugetului local pe anul 2015, astfel că s-a 
trecut la dezbaterea pe articole a următorului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind 
aprobarea Conturilor de  execuţie ale bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza oraşului Ianca pe anul 2015. 
      Asupra Contului de execuție a bugetului Liceului teoretic „Constantin Angelescu” nu au fost 
intervenții, fiind supus la vot și aprobat cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin 
Georgescu și Marian Pârvan. 
      Pe marginea Contului de execuție a bugetului Liceului tehnologic „Nicolae Oncescu” din anul 2015, 
au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „Am discutat și la comisie, dar nu m-am lămurit și de aceea revin. Nu îmi aduc 
aminte dacă la aprobarea bugetului acestui liceu pe anul trecut s-au prevăzut cheltuieli pentru telefonie 
și internet, pentru că în execuție nu am văzut nici un leu și nu mi se pare normal, fiind singura unitate de 
învățământ în această situație.” 
      Dna.Elisabeta Gherase - Director Liceul tehnologic „Nicolae Oncescu”: „Nu numai anul trecut a fost 
această situație, ci și acum doi ani, asta pentru că la nivelul primăriei s-a negociat un abonament 
comun cu toate unitățile de învățământ la un preț mai avantajos decât dacă s-ar fi făcut individual, iar 
abonamentul s-a plătit de către primărie. Din acest an s-au separat abonamentele și am prevăzut bani 
la acest capitol.” 
      Dl.Florin Georgescu: „La comisie doamna contabil ne-a spus că nu s-a prevăzut bani în buget și din 
acest motiv nu s-a putut cheltui. Mă rog, bine că s-a intrat în legalitate din acest an.” 
      Dna.Daniela Baciu - Administrator financiar Liceul tehnologic „Nicolae Oncescu”:  „Cum spuneți așa 
domnule consilier, când la comisie v-am explicat destul de clar și m-ați felicitat pentru această 
economie?!” 
      Dl.Secretar: „Dacă ați vorbit de legalitate domnule consilier, mă obligați să intervin. Legal a fost și 
atunci când a finanțat primăria acele cheltuieli cu telefonia și internetul, pentru că prin legile anuale de 
aprobare a bugetului de stat s-a permis și se permite în continuare alocarea și din bugetele locale a 
unor sume pentru cheltuielile materiale, precum și pentru bursele elevilor, obiecte de inventar, naveta 
cadrelor didactice, chiar și pentru plata salariilor.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot Contul de execuție al acestui liceu, care a fost aprobat cu 
14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin Georgescu și Marian Pârvan. 
      La Conturile de execuție ale bugetelor Școlii Plopu și Grădiniței Ianca nu au mai fost intervenții, fiind 
supuse pe rând la vot și aprobate, primul cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin 
Georgescu și Marian Pârvan, al doilea cu 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan, 
iar hotărârea în ansamblu a fost aprobată cu 14 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Florin 
Georgescu și Marian Pârvan. 
      La Contul de  execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe anul 2015, au fost următoarele 
intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „Am o nelămurire: la capitolul de cheltuieli apă-canal s-a prevăzut la începutul 
anului 4000 lei și observ că s-a cheltuit suma de 10.173 lei. În afară de sediu, spații verzi și adăpostul 
pentru câini, unde s-a mai folosit apa, că mi se pare o sumă cam mare?!” 
      Dna.Anca Dumitrache - Director D.S.P. : „Așa cum ați spus: pentru sediul unității, la adăpostul 
pentru câini, la spații verzi, cu excepția parcului unde plătește primăria, precum și la punctul de lucru din 
CT2. Mai trebuie precizat faptul că după lungi tratative cu furnizorul serviciului, nu mai plătim și 
canalizarea pentru apa consumată la irigatul spațiilor verzi, așa cum era odată.” 
      Dl.Florin Georgescu: „La comisie, când am analizat Contul de execuție a bugetului local și am 
întrebat pe ce s-au cheltuit atâția bani la apă-canal, mi s-a spus de doamna contabil șef că la spațiile 
verzi, iar acum văd că a plătit D.S.P.!” 
      Dna.GeorgianaTurcu-Șef serviciu financiar contabil: „M-am documentat între timp: pentru stadioane 
și parcul orășenesc a plătit primăria, iar pentru spațiile verzi din zona centrală a plătit D.S.P.” 
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      Dna.Mariana Spânu: „Eu pun în discuție aceste cheltuieli sub alt aspect, în sensul că ele sunt foarte 
mari și ar trebui găsită o altă soluție de a iriga spațiile verzi, adică să nu se mai folosească apa potabilă 
care are un preț foarte ridicat.” 
      Dl.Dorian Dănăilă: „Dacă nu mai sunt intervenții la acest proiect, înainte de a-l supune la vot, eu 
vreau să fac un apel la colegii noștri, la invitați în special, să respectăm calitatea de ales local și să nu 
mai folosim în timpul ședinței apelative de genul: matale, bre, etc.” 
      Acestea au fost intervenţiile pe marginea Contului de  execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor 
Publice, după care a fost supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor 
Florin Georgescu și Marian Pârvan şi 1 vot abținere al doamnei Mariana Spânu.  
      La Contul de  execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială, precum și la cel al bugetului 
centralizat al orașului Ianca, nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate, primul în 
unanimitate, iar al doilea cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan şi 2 voturi 
abținere ale consilierilor locali Mariana Spânu și Florin Georgescu. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde nu au fost intervenții din partea 
consilierilor locali, ci doar din partea doamnei Lucica Oțelea care participă aproape la fiecare ședință a 
consiliului local și pune în discuție diferite probleme de interes public, astfel: 
      Dna.Lucica Oțelea: „Prima problemă: am văzut zilele trecute un afiș la Casa de cultură, prin care se 
anunța un spectacol de Dragobete. Am venit și eu, dar spre surprinderea mea sala a fost goală, fapt ce 
a determinat-o doamna de la Roșiori, care a prezentat acel spectacol adorabil, să spună că nu mai vrea 
să audă de Ianca în viața ei! 
      A doua problemă: am văzut că Senatul României ne-a donat o mașină pentru secția de spital, însă 
mai bine ar fi să ne refacă acel spital care a fost odată la Ianca, cu maternitate și chirurgie, pe care l-a 
închis doamna Bartoș.  
      A treia problemă: mai e puțin și se împlinesc doi ani de când fac tot felul de scrisori cu privire la 
potecile alea care s-au făcut în Ianca, pentru că alei nu se pot numi, din cauza cărora nu se poate intra 
în curte din str.Morii, dar la care nu s-a găsit o soluție. Până la urmă cred că o să-mi fac singură 
dreptate și o să ridic eu o porțiune din ea ca să pot intra în curte! Vă rog să veniți la fața locului și să vă 
convingeți că am dreptate.” 
      Dl.Dorian Dănăilă: „Doamnă, eu am trecut pe acolo și într-adevăr este dificil accesul din str.Morii, 
dar nu trebuie să transformăm această ședință în audiențe și de aceea vă rog să ne oprim aici. Asta 
este o problemă care nu se poate rezolva aici, în ședința consiliului local.” 
      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, 25 februarie 
2016, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   S E C R E T A R,  
 
 
         Dorian Dănăilă                                                                                               Alexandru STERIAN 
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  PROCES-VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 31 martie 2016, 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 Ştefan 
Marcel Mitrea. 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 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 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.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data 
de 25.02.2016 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul 
de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 
29.03.2016, 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 Liviu Dragomir a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o 
lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei. 
      Deși a fost ales președinte de ședință în unanimitate de voturi, domnul consilier local Viorel Ciucașu 
a ținut totuși să-i atragă atenția domnului Liviu Dragomir ca pe viitor să vină la ședințele consiliului local 
într-o ținută adecvată și nu în salopete, pentru a da dovadă de respect pentru această instituție. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei 
primarului nr.134/21-03-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.12775/21-03-2016, publicată pe pagina proprie de internet, afişată la sediul consiliului local și în alte 
locuri publice din oraș și satele aparținătoare, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare sau 
completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui teren intravilan din 
domeniul privat al orașului administrat de consiliul local, în scopul înființării unei ferme agricole în satul 
Perișoru; 
      2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului local pe anul 2016 prin 
Dispoziția primarului nr.133/11.03.2016; 
      3.-Proiect de hotărâre privind scutirea de plata impozitului/taxei pe clădirile și terenul aferent aflate 
în proprietatea/administrarea  Asociației Cultural Istorice „Muzeul” Ianca; 
      4.-Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Art.8.1 din Capitolul VI-Stabilirea debitelor de apă 
evacuate în rețeaua publică de canalizare-din Contractul de prestare a serviciului public de canalizare, 
Anexa nr.4  la Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
      5.-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. 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 
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      La primele 3 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind organizarea licitației publice pentru 
închirierea unui teren în scopul înființării unei ferme agricole în satul Perișoru, validarea modificărilor 
făcute bugetului local pe anul 2016 prin Dispoziția primarului nr.133/11.03.2016, respectiv scutirea de 
plata impozitului/taxei pe clădirile și terenul aferent aflate în proprietatea/administrarea  Asociației 
Cultural Istorice „Muzeul” Ianca, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate cu același 
cvorum: 15 voturi pentru și 1 vot abținere al domnului Marian Pârvan. 
      La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la avizarea modificării Art.8.1 din 
Capitolul VI-Stabilirea debitelor de apă evacuate în rețeaua publică de canalizare-din Contractul de 
prestare a serviciului public de canalizare, Anexa nr.4 la Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Secretar: „Pentru a câștiga timp, trebuie să vă spun că esența acestei hotărâri este aceea de a 
aviza reducerea de la 100% la 80% facturarea cantității din apa deversată în rețeaua de canalizare 
pentru utilizatorii casnici din gospodăriile individuale (casa/curte).” 
      Dl.Viorel Ciucașu: „De ce până acum nu s-a putut și acum se poate? Nu ar fi corect să se facă o 
analiză mai atentă și să se procedeze la fel și pentru cei de la blocuri?” 
      Dl.Primar: „Demersurile noastre, ale celor cinci localități semnatare a memoriului, au început în 
urmă cu mai bine de un an, însă de abia acum am reușit împreună cu A.D.I. Dunărea să determinăm 
operatorul să accepte această  reducere.” 
      Dl.Florin Georgescu: „Am ascultat răspunsul domnului primar, bine legislația e legislație, dar de ce 
s-a adus legislația națională în consiliul local (!) când noi ar trebui să hotărâm? Eu spun că este nedrept 
și 80% pentru că la curte mai bine de jumătate din cantitatea de apă se consumă la udat, la adăpatul 
animalelor, la gătit, deci nu se duce în rețeaua de canalizare mai mult de  50%. De aceea, eu vă întreb: 
putem vota astăzi reducerea sub 80% a acestei cote?” 
      Dl.Primar: „Nu, pentru că aceste cote propuse astăzi spre avizare sunt cele minime prevăzute de 
legea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, iar sub acestea nu se poate coborî 
pentru că nu s-ar obține avizul de la autoritatea de reglementare. Mai este o soluție: aceea ca utilizatorii 
să-și monteze pe cheltuiala proprie debitmetre și va plăti în mod real, după contor.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 12 voturi 
pentru, 3 voturi abținere ale consilierilor locali Cristian Badea, Mariana Spânu și Marian Pârvan și 1 vot 
împotrivă al domnului Florin Georgescu. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde fost următoarele intervenții: 
      Dna.Lucica Oțelea: „Vreau să aduc din nou în atenția dumneavoastră câteva probleme de interes 
public. Prima problemă: așa cum s-a făcut gardul la Muzeu, domnul Bărbuceanu să facă și gardul la 
incinta clădirii unde a fost sediul vechi al primăriei. A doua problemă: când se asfaltează drumul la 
cimitir? A treia problemă: toaletați pomii de pe străzi pentru că nu putem merge pe alei din cauza 
crengilor care atârnă jos. Ultima problemă: am voie să văd și eu proiectul potecii de pe strada Morii?” 
      Dl.Primar: „Doamnă, în primul rând, domnul Bărbuceanu nu are nicio obligație să repare gardul de 
la acea incintă...” 
      Dna.Lucica Oțelea: „Eu nu v-am cerut niciun răspuns domnule primar, ci doar am adus în atenția 
consiliului local aceste probleme.” 
      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, 31 martie 
2016, 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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      Încheiat astăzi, 19 aprilie 2016, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă au participat în final 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, cu precizarea că domnul 
Radian Stănculescu a venit în sală după dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. 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 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. 
      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.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 
31.03.2016 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 19.04.2016, 
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 luna aprilie 2016, care 
din acest moment  a preluat conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei 
primarului nr.206/13.04.2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr. 
13896/14.04.2016, publicată pe pagina proprie de internet, afişată la sediul consiliului local și în alte locuri 
publice din oraș și satele aparținătoare, pentru care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, 
astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Brăila a unor clădiri din 
domeniul public al orașului, în care își desfășoară activitatea Muzeul Ianca, în vederea finanțării lucrărilor de 
reabilitare a acestora; 
      2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 31 martie 2016, ca 
urmare a finanțării unor cheltuieli din bugetul local prevăzute inițial în bugetul de stat, pentru obiectivul 
„Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 Perişoru - Tîrlele Filiu”. 
      3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 1 ianuarie 2016, ca 
urmare a modificării taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul „Construire sală de sport” în cadrul 
proiectului „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”; 
      4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca și a Listei obiectivelor de 
investiții pe anul 2016; 
      5.-Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin 
Consiliul Județean, în scopul cofinanțării lucrărilor la obiectivul de investiție „Construire sală de sport” în 
cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul 
Brăila”; 
      6.-Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din orașul Ianca; 
      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. 
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      La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind darea în administrarea Consiliului Județean 
Brăila a unor clădiri din domeniul public al orașului, în care își desfășoară activitatea Muzeul Ianca, în 
vederea finanțării lucrărilor de reabilitare a acestora, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „Eu nu sunt de acord să mai dăm din ceea ce avem la Consiliului Județean, așa că 
cel mai bine ar fi să mergem pe cea de-a doua variantă, aceea de asociere.” 
      Dl.Primar: „În primul rând trebuie să vă precizez că la darea în administrare se păstrează dreptul de 
proprietate al orașului asupra acestor bunuri, iar în al doilea rând finanțarea ar fi de 100% din partea 
Consiliului Județean. Dacă mergem pe asociere, finanțarea ar fi de 50%.” 
      Dl.Secretar: „În situația în care optați pentru asociere, vă rog să observați că pe ordinea de zi de astăzi 
se mai află un proiect de hotărâre privind asocierea cu Consiliului Județean unde contribuția județului va fi 
de 1.000.000 lei, adică maximum prevăzut de Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila, 
astfel că vor trebui modificate corespunzător și sumele de cofinanțare din acea hotărâre.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi pentru și 3 voturi 
abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Bădiță Moldoveanu și Mariana Spânu. 
      La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați la 31 martie 2016, ca urmare a finanțării unor cheltuieli din bugetul local prevăzute 
inițial în bugetul de stat, pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii DC 35 Berleşti - Perişoru şi DC 36 
Perişoru - Tîrlele Filiu, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „Citind referatul managerului de proiecte am văzut acolo vreo 13 categorii de 
cheltuieli care au fost finanțate până la urmă din bugetul local, însă la ultima frază se spune că necesitatea 
adoptării acestei hotărâri vine ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică!” 
      Dl.Primar: „Practic aici lucrurile sunt extrem de simple: la ultimul deviz general de lucrări asistența tehnică 
a fost de 64 mii lei, iar după licitație s-a redus la 40 mii lei.” 
      Dl.Florin Georgescu: „Da, dar fraza aceea nu are nicio legătură cu ceea ce discutăm astăzi și vine de la 
managerul de proiecte!” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 14 voturi pentru și  
3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Bădiță Moldoveanu și Marian Pârvan. 
      La următoarele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe 
rând la vot și aprobate, astfel: 
      -cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan și  1 vot abținere al domnului Bădiță 
Moldoveanu, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Construire sală de sport” în Campusul Școlar Nicolae Oncescu Ianca; 
      -cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al domnului Marian Pârvan și  3 voturi abținere ale consilierilor locali 
Florin Georgescu, Bădiță Moldoveanu și Mariana Spânu, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
centralizat al orașului Ianca și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2016; 
      -cu 15 voturi pentru și 2 voturi abținere ale domnilor Bădiță Moldoveanu și Marian Pârvan, proiectul de 
hotărâre privind asocierea orașului Ianca, prin Consiliul Local, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean, în 
scopul cofinanțării lucrărilor la obiectivul de investiție „Construire sală de sport” în cadrul proiectului 
„Reabilitare, extindere și modernizare Campus Școlar Nicolae Oncescu Ianca, județul Brăila”; 
      S-a ajuns astfel la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel privind atribuirea denumirii unei 
străzi din orașul Ianca, unde domnul Dorian Dănăilă a propus denumirea strada Lizierei, domnul Viorel 
Ciucașu a propus strada Sudului, iar domnul Eugeniu Baltă a spus că cea mai indicată denumire este cea 
din proiectul de hotărâre, care de altfel a și fost aprobată cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ale domnilor 
Dorian Dănăilă și Marian Pârvan și 1 vot abținere al domnului Viorel Ciucașu. 
      Dl.Florin Georgescu: „Cred totuși că dimensiunile din schiță la această stradă nu sunt corecte, pentru că 
lungimea este de 144 m, dar în fine: cele trei drumuri de exploatare vor fi cu piatră sau cu asfalt?” 
      Dl.Primar: „Asfaltate.” 
      După aceste intervenții preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 19 aprilie 2016, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces 
verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   S E C R E T A R,  
 
 
         Florea   LUPU                                                                                                Alexandru STERIAN 
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      Încheiat astăzi, 19 mai 2016, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului 
Ianca.
      La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnul 
Dorian Dănăilă. 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 doamna Mihaela Pădureț și domnul Fănel Băluță, consilieri locali ale căror 
mandate au încetat înainte de durata normală a mandatului. În sală mai sunt prezenţi şi cetăţeni 
care 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/ 
2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului 
local din data de 19.04.2016 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 19.05.2016, 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.340/13.05.2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire 
prin Convocatorul nr.15135/13.05.2016, publicată pe pagina proprie de internet, afişată la sediul 
consiliului local și în alte locuri publice din oraș și satele aparținătoare, pentru care nu mai sunt 
propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în 
unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului și în 
administrarea consiliului local a unor drumuri de exploatație agricolă în scopul implementării 
proiectului „Reabilitare drumuri de exploataţie agricolă în orașul Ianca” în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 
      2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Pietruire Drum Comunal DC 35 de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul 
Batogu”;
      3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Amenajare alei de acces, parcări și spații de joacă în orașul Ianca”. 
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      Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de 
comisia de specialitate a consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în
ordinea aprobată. 
      La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind trecerea din domeniul privat în 
domeniul public al orașului și în administrarea consiliului local a unor drumuri de exploatație 
agricolă în scopul implementării proiectului „Reabilitare drumuri de exploataţie agricolă în orașul 
Ianca” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, au fost următoarele 
intervenții: 
      Dl.Florin Georgescu: „Am observat că lățimea drumurilor care fac obiectul acestei hotărâri este 
de 7 m, din care 5 m asfalt și câte 1 m acostament, iar în teren ele nu au mai mult de 4m și dacă 
se vor mai construi și șanțuri atunci vor fi afectate actualele proprietăți.  Cum se va proceda în 
aceste situații, vor fi despăgubiți proprietarii ca să nu ne trezim cu procese care să stagneze 
lucrările?” 
      Dl.Primar: „Trebuie să vă corectez: da vor avea lățimea totală de 7 m, doar că partea de asfalt 
va fi de 5,50 m, iar partea de acostament câte 0,75 m, însă nu vor fi șanțuri pentru că soluția 
tehnică a fost aceea de a se construi drumuri bombate pentru a nu se împiedica accesul la terenuri 
dat fiind faptul că punerea în posesie s-a făcut perpendicular pe aceste drumuri.” 
      Dl.Secretar: „Îmi permit să-l completez pe domnul primar și să spun că nu ar trebui să avem 
litigii cu vreun proprietar pentru că, în primul rând, aceste culoare vor fi avizate de O.C.P.I. Brăila 
ceea ce înseamnă că vom reașeza și revalida planurile parcelare astfel încât să nu se reducă 
suprafața sub limita admisă la intabulare, iar în al doilea rând nu văd care ar fi proprietarul căruia i 
se asfaltează drumul de acces la terenul agricol din câmp și el să refuze!” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi pentru 
și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Marian Pârvan și Mariana Spânu. 
      La celelalte două 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, 1 vot împotrivă al domnului Florin Georgescu și 1 vot abținere al domnului 
Marian Pârvan, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Pietruire Drum Comunal DC 35 de la ieșirea din satul Berlești și până la 
hotarul cu satul Batogu”;
      -cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Florin Georgescu, Marian Pârvan 
și Mariana Spânu, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Amenajare alei de acces, parcări și spații de joacă în orașul Ianca”. 
      În finalul ședinței domnul primar a mulțumit și a oferit diplome de excelență consilierilor locali 
pentru activitatea depusă și rezultatele remarcabile obținute pentru comunitatea locală în acest 
mandat, iar în mod special pentru domnul Eugeniu Baltă care a deținut această funcție în perioada 
1992-2016.
    Dna.Mariana Spânu: „Ținând cont că la validarea mandatului meu de consilier local colegii mei 
au făcut atâta circ și că nu prea am avut timp să fac prea multe pentru cetățeni, refuz această 
diplomă de excelență!” 
      Dl.Primar: „Doamnă, în primul rând dumneavoastră ați obținut mandatul nu prin voința 
consilierilor locali, ci prin votul cetățenilor. Da, așa este, nici nu prea ați făcut ceva pentru ei din 
moment ce ați votat împotrivă la toate proiectele de hotărâri ce vizau binele cetățenilor!” 
      După aceste intervenții, preşedintele de şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei 
extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 19 mai 2016, 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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      Încheiat astăzi, 27 iunie 2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      Conform prevederilor art.3 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat 
prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.673/2002, 
deschiderea şedinţei se face de către Prefectul judeţului Brăila sau de reprezentantul acestuia, pentru şedinţa 
de astăzi fiind delegate doamnele Valerica Corneanu și Gabriela Molnar.  
      Şedinţa a fost deschisă cu intonarea imnului de stat, după care doamna Valerica Corneanu a prezentat 
Ordinul Prefectului nr.194/23.06.2016  privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi la alegerile locale 
din data de 5 iunie 2016, pentru constituirea consiliilor locale la nivelul judeţului Brăila,  
      În conformitate cu prevederile art.30 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin 
două treimi din numărul consilierilor aleşi. Având în vedere că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 17 
consilieri locali din cei 17 aleşi la data de 5 iunie 2016, rezultă aşadar că şedinţa este legal constituită. 
      La şedinţă participă şi domnul Chiriţă Fănel  George - primarul oraşului Ianca, declarat ales la data de 5 
iunie 2016, pentru care s-a finalizat procedura de validare. Ca invitaţi participă şefii serviciilor şi instituţiilor 
publice din oraş, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile subordonate, 
precum şi cetăţeni din oraş şi satele aparținătoare. 
      Conform prevederilor art.31 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 
consilieri dintre cei mai tineri. Din analiza datelor personale ale consilierilor locali declaraţi aleşi, rezultă că cel 
mai în vârstă consilier local este domnul Mitache Gicu - născut la data de 26.12.1958, iar cei mai tineri 
consilieri locali sunt domnul Mitrea Ștefan-Marcel - născut la data de 31.12.1988 şi doamna Anghelache 
Mariana-Luminița, născută la data de 22.04.1982. Aceştia sunt invitaţi la prezidiu de către doamna Valerica 
Corneanu să preia conducerea primei părţi a şedinţei de constituire a Consiliului local al orașului Ianca. 
      În continuarea lucrărilor şedinţei de constituire, preşedintele de vârstă prezintă următorul proiect al ordinii 
de zi: 
      1.-Alegerea comisiei de validare; 
      2.-Validarea mandatelor de consilieri locali aleşi; 
      3.-Depunerea jurământului de către consilierii locali; 
      4.-Declararea consiliului local ca legal constituit; 
      5.-Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local; 
      6.-Alegerea viceprimarului; 
      7.-Aprobarea   numărului   şi   componenţa   comisiilor   de specialitate ale consiliului local; 
      8.-Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului; 
      9.-Depunerea jurământului de către primar. 
      Supus la vot deschis, proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate. 
      S-a trecut în continuare la primul punct de pe ordinea de zi, alegerea comisiei de validare formată din 
cinci membri, pentru care domnul Racu Ștefan i-a propus pe următorii consilieri locali: Cazacu Mirela, Ciucașu 
Viorel, Lupu Florea, Moșescu Ionel și Stănculescu Radian. Supuse la vot deschis, propunerile făcute au fost 
aprobate în unanimitate. 
      Ca să poată funcţiona, comisia de validare  şi-a ales prin vot deschis un preşedinte şi un secretar.  
      Astfel, cu votul unanim al celor cinci membri,  domnul Lupu Florea a fost ales preşedinte, iar doamna 
Cazacu Mirela a fost aleasă secretar. 
      Alegerea comisiei de validare a făcut obiectul  Hotărârii Consiliului Local nr.34, care va fi semnată de 
preşedintele de vârstă, de cei doi asistenţi ai acestuia şi contrasemnată de secretarul oraşului.                                              

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 
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      Cu votul unanim al celor prezenți, s-a renunțat la constituirea grupurilor de consilieri, după care s-a luat o 
scurtă pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare să verifice legalitatea alegerii consilierilor şi să 
întocmească raportul și procesul verbal. Pentru aceasta, domnul Sterian Alexandru, secretarul oraşului, a 
prezentat dosarele consilierilor declaraţi aleşi, precum şi pe cele ale consilierilor supleanţi primite de la biroul 
electoral de circumscripție. Totodată a fost prezentat şi dosarul domnului Chiriţă Fănel George, ales atât în 
funcţia de primar, cât şi în cea de consilier local.  
      Sub asistenţa şi consilierea secretarului orașului, comisia de validare a întocmit procesul verbal, care a 
fost prezentat de domnul Lupu Florea-președintele comisiei,  cu următorul conţinut: 
      „Comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/27.06.2016, a examinat, în conformitate 
cu prevederile art.31 alin.(3)-(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor locali în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la 
scrutinul din data de 5 iunie 2016 şi a constatat că au fost respectate dispoziţiile legale privind alegerea tuturor 
consilierilor locali. De asemenea, comisia a mai constatat următoarele: 
      1.-Singurul caz de incompatibilitate a fost al domnului Chiriţă Fănel George, ales în funcţia de primar al 
oraşului Ianca  pentru care a optat în scris, renunţând astfel la funcţia de consilier local, urmând a fi validat 
mandatul de consilier local în funcţie al domnului Sterpu George, următorul consilier supleant declarat ales pe 
lista Partidului Social Democrat  în urma scrutinului local din data de 5 iunie 2016. Atât pentru  domnul Sterpu 
George, cât şi pentru ceilalţi 9 consilieri locali declaraţi aleşi pe lista acestui partid, respectiv Mircescu Mircea, 
Stănculescu Radian, Lupu Florea, Alexe Maria, Racu Ștefan, Dragomir Liviu, Mitrea Ștefan-Marcel, Priceputu 
George și Pisică Dănuț, există confirmarea apartenenţei politice potrivit adreselor Organizaţiei Judeţene Brăila 
a Partidului Social Democrat  nr.450 și nr.451/16.06.2016. 
      Conform art.38 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.444/14.06.2016, Autoritatea Electorală 
Permanentă a publicat Lista cu partidele politice pentru care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale, în care figurează Partidul Social Democrat. 
      2.-Prin adresa nr.438/16.06.2016, Filiala Brăila a Partidului Național Liberal a confirmat apartenenţa 
politică şi solicitat validarea mandatelor celor 3 consilieri locali declaraţi aleşi la data de 5 iunie 2016 pe lista 
acestui partid, respectiv Mitache Gicu, Anghelache Mariana-Luminița și Bicoiu Iuliana-Doinița. În Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr.460/21.06.2016, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat Lista cu 
partidele politice pentru care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, în care 
figurează și Partidul Național Liberal. 
      3.-Prin adresa Filialei Judeţene Brăila a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, înregistrată sub 
nr.16359/22.06.2016, s-a confirmat apartenenţa politică la acest partid a celor doi consilieri locali declaraţi 
aleşi la data de 5 iunie 2016, respectiv Cazacu Mirela și Chiru Daniel-Ernest. În Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Nr.460/21.06.2016, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat Lista cu partidele politice pentru 
care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, în care figurează și Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților. 
      4.-Prin adresa nr.38/17.06.2016, Partidul Agricultorilor din România a confirmat apartenenţa politică la 
acest partid a domnului Moșescu Ionel declarat ales consilier local la data de 5 iunie 2016. În Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Nr.470/23.06.2016, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat Lista cu partidele 
politice pentru care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, în care figurează și 
Partidul Agricultorilor din România. 
      5.-Prin adresa nr.2911/16.06.2016, Organizaţia Judeţeană Brăila a Partidului Uniunea Națională pentru 
Progresul României a confirmat apartenenţa politică la acest partid a domnului Ciucașu Viorel declarat ales 
consilier local la data de 5 iunie 2016. În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.464/22.06.2016, 
Autoritatea Electorală Permanentă a publicat Lista cu partidele politice pentru care a fost depus Raportul 
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, în care figurează și Partidul Uniunea Națională pentru Progresul 
României. 
      Faţă de cele constatate şi având în vedere: 
      -dispoziţiile art.31 alin.(3) şi (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      -dispoziţiile art.6 şi art.7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin 
O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.673/2002; 
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      -procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor de 
consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
      -Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din 16 iunie 2016 dată în Dosarul nr.900/228/ 
2016, prin care s-a validat mandatul domnului Chiriţă Fănel George pentru funcţia de primar al oraşului Ianca; 
      Comisia de validare propune adoptarea hotărârii de validare a mandatelor de consilier local în funcţie în 
cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, pentru următoarele persoane: Alexe Maria, Anghelache Mariana-
Luminița, Bicoiu Iuliana-Doinița, Cazacu Mirela, Chiru Daniel-Ernest, Ciucaşu Viorel, Dragomir Liviu, Lupu 
Florea, Mircescu Mircea, Mitache Gicu, Mitrea Ștefan-Marcel, Moșescu Ionel, Pisică Dănuț, Priceputu George, 
Racu Ștefan, Stănculescu Radian și Sterpu George.” 
      S-a trecut astfel la punctul 2 de pe ordinea de zi: validarea mandatelor de consilieri locali aleşi în cadrul 
Consiliului local al oraşului Ianca. Validarea s-a făcut în ordine alfabetică, cu votul deschis şi unanim al 
consilierilor locali prezenţi la şedinţă, pentru fiecare mandat. 
      Validarea alegerii consilierilor locali a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.35, adoptată de 
asemenea în unanimitate de voturi, care va fi semnată de preşedintele de vârstă, de cei doi asistenţi ai 
acestuia şi contrasemnată de secretarul orașului. 
      S-a trecut în continuare la punctul 3 al ordinii de zi: depunerea jurământului de către consilierii locali ale 
căror mandate au fost validate. Astfel, fiecare consilier local a dat citire textului jurământului, cu mâna stângă 
pe Constituţie şi pe Biblie, semnându-l în trei exemplare, din care două vor fi păstrate la dosarele de ședinței 
validare, iar al treilea s-a înmânat fiecărui consilier local, odată cu certificatul constatator al alegerii și cu 
pachetul de declarații de avere și interese, cu obligația consilierilor locali de a le completa și transmite de 
îndată persoanei din cadrul aparatului de specialitate al primarului care are în atribuții gestionarea problemelor 
de integritate ale funcționarilor publici și aleșilor locali. 
      După depunerea jurământului de către toţi consilierii locali validaţi, activitate înscrisă la punctul 4 al ordinii 
de zi, preşedintele de vârstă a declarat ca legal constituit Consiliului local al oraşului Ianca. Potrivit art.34 
alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, declararea ca legal constituit a Consiliului local al oraşului Ianca s-a constatat prin Hotărârea nr.36, 
adoptată cu 17 voturi pentru, care tot așa va fi semnată la de către preşedintele de vârstă, de cei doi asistenţi 
ai acestuia şi contrasemnată de secretarul orașului.    
     În continuare s-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local, 
scop în care domnul Priceputu George a propus-o pe doamna Alexe Maria. Propunerea a fost supusă la vot şi 
aprobată în unanimitate, alegerea președintelui de ședință făcând obiectul Hotărârii Consiliului Local nr.37. 
     Hotărârile Consiliului Local nr.34, 36 şi 37 au caracter constatator, nu produc efecte juridice şi nu pot forma 
obiectul unor acţiuni în justiţie, aşa cum prevede art.9 alin.(4) din Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi completările 
aduse prin Legea nr.673/2002. 
      Pentru că judecătorul delegat trebuie să participe și la ședința de investire a primarului din localitatea 
limitrofă, cu acordul tuturor s-a trecut  la punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi. Astfel, domnul judecător 
Cojocariu Marius Florentin, președintele Judecătoriei Făurei, a prezentat rezultatul validării primarului oraşului 
Ianca, conform Încheierii din Camera de Consiliu a Judecătoriei Făurei din 16 iunie 2016 dată în Dosarul 
nr.900/228/2016, după care s-a trecut la depunerea jurământului de către primar după aceeaşi formulă a 
consilierilor locali. După depunerea jurământului şi semnarea acestuia de către primar, preşedintele de şedinţă 
l-a declarat investit în funcţie. 
      S-a revenit apoi la punctul 6 al ordinii de zi: alegerea viceprimarului, pentru care domnul Lupu Florea l-a 
propus pe domnul consilier local Mircescu Mircea, fiind de altfel și singura propunere.  
      Pentru a se completa buletinul de vot cu propunerea făcută, s-a luat o scurtă pauză. După pauză, 
preşedintele de şedinţă a dat citire buletinului de vot şi, înainte de exercitarea votului, a propus constituirea 
unei comisii de numărare a voturilor formată din 3 consilieri. În acest scop, domnul Pisică Dănuț ia propus pe 
Anghelache Mariana Luminița, Ciucașu Viorel și Dragomir Liviu. Propunerea a fost supusă la vot şi aprobată în 
unanimitate. 
      Totodată s-a stabilit ca modalitate de votare tăierea candidatului atunci când nu se doreşte alegerea lui în 
funcţia de viceprimar, respectiv nebararea numelui candidatului atunci când se dorește alegerea acestuia în 
funcția de viceprimar. 
      S-a trecut la operaţiunea de votare, într-o cabină special amenajată pentru a se păstra secretul votului, 
după care s-a dat cuvântul domnului Ciucașu Viorel  pentru a prezenta rezultatul votării.     
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      Potrivit procesului verbal întocmit de comisia de numărare a voturilor, domnul Mircescu Mircea a fost ales 
în unanimitate în funcţia de  viceprimar al oraşului Ianca, scop în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului 
Local nr.38. 
      Sa ajuns astfel la punctul 7 al ordinii de zi: stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului 
local. 
      Având în vedere experienţa vechiului consiliu local care a funcţionat cu 3 comisii de specialitate, din care 
două formate din 5 consilieri şi una formată din 7 consilieri, structurate pe domeniile de activitate prevăzute în 
anexa nr.2 la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr.35/2002, doamna Alexe Maria a propus ca numărul acestora şi competenţele lor să rămână 
aceleaşi. Propunerea a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate, după care domnul Mircescu Mircea a 
făcut următoarele propuneri: 
      1)- pentru comisia de administrare a patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi 
turism, formată din 5 membri: Anghelache Mariana-Luminița,  Dragomir Liviu, Lupu Florea, Moșescu Ionel şi 
Pisică Dănuț; 
      b)- pentru comisia de agricultură şi activităţi economico-financiare, formată din 7 membri: Alexe Maria, 
Bicoiu Iuliana-Doinița, Chiru  Daniel-Ernest, Mircescu Mircea, Mitrea Ștefan-Marcel, Stănculescu Radian și 
Sterpu George;  
      c)- pentru comisia de muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale,  culte, învăţământ, sănătate, 
familie, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină, formată din 5 membri: Cazacu Mirela, Ciucaşu 
Viorel, Mitache Gicu, Priceputu George și Racu Ştefan. 
      Dl.Mitache Gicu: „Nu cred că este corect ca cineva, de la un alt partid, să propună membrii altui partid și de 
aceea doresc să fac o altă propunere în ceea ce privește consilierii din partidul nostru, adică să facem o rocadă: 
doamna Anghelache Mariana-Luminița să facă parte din comisia juridică, iar eu din comisia de urbanism.” 
      Președintele de ședință a supus la vot prima propunere, cea a domnului Mircescu Mircea, care a fost 
aprobată cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere ale consilierilor locali Anghelache Mariana Luminița, Bicoiu 
Iuliana Doinița și Mitache Gicu, astfel că a doua propunere nu a mai fost supusă la vot. 
      Dl.Mitache Gicu: „Revin și spun că nu este normal să profitați de majoritatea existentă și să se treacă peste 
voința partidului nostru. Eu am mai făcut parte din comisia de urbanism, doamna Anghelache este jurist și 
trebuie să se țină cont de experiența și pregătirea profesională. Nu s-a adoptat hotărârea și încă este posibilă 
această rocadă și de aceea îl rog pe domnul Mircescu să reia această propunere.” 
      Dl.Mircescu Mircea: „Deocamdată acestea sunt propunerile mele, dar nu am nimic împotrivă să reanalizăm 
această posibilitate într-o ședință următoare.” 
      Dl.Secretar: „Ați mai întâlnit asemenea situații la celelalte ședințe de constituire? Care este punctul 
dumneavoastră de vedere?” 
      Dna.Corneanu Valerica: „Nu am mai întâlnit asemenea situații, dar dacă a mai activat în comisia de 
urbanism cred că se poate ține cont de această experiență.” 
      Dl.Secretar: „Din moment ce nu se dorește acum această rocadă, atunci, pentru a parcurge totuși toate 
punctele de pe ordinea de zi, cred că să se poate adopta această hotărâre în varianta care întrunește 
majoritatea voturilor, iar într-o ședință ulterioară să negociați și să reanalizați componența acestor comisii.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot Hotărârea Consiliului Local nr.39 privind organizarea comisiilor 
de specialitate, în varianta propusă de domnul Mircescu Mircea, fiind aprobată cu 14 voturi pentru și 3 voturi 
abținere ale consilierilor locali Anghelache Mariana Luminița, Bicoiu Iuliana Doinița și Mitache Gicu. 
      La final, a urmat o scurtă alocuţiune a domnului primar care a felicitat noii consilieri aleși și mulţumit 
populaţiei oraşului pentru noul mandat acordat, asigurând totodată asistenţa că va lucra în continuare pentru 
binele locuitorilor şi că va continua proiectele de dezvoltare a oraşului începute din mandatul trecut, după care 
președintele de ședință a declarat închisă şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Ianca din data 
de 27 iunie 2016, urmată de intonarea imnului de stat. 
      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                        S E C R E T A R, 
 
 
         Maria  ALEXE                                                                                                   Alexandru STERIAN 
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                                                                   PROCES-VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 28 iulie 2016, 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 
Stănculescu Radian. 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 invitată, participă doamna Turcu Georgiana-şef serviciul financiar contabil în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, care a întocmit rapoartele de susţinere a unor proiecte 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 la sediul consiliului 
local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată 
sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile. 
      În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data 
de 27.06.2016 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 
26.07.2016, 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, doamna consilier local Mariana Luminița Anghelache a fost aleasă preşedinte 
de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei 
primarului nr.480/18-07-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.17154/18-07-2016, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, pentru 
care nu mai sunt propuneri de modificare sau completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi 
aprobată în unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unui teren din domeniul 
privat al orașului, în scopul înființării unui parc de dezmembrări auto pe str.Școlii nr.2; 
      2.-Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al orașului în domeniul privat 
al oraşului şi închirierea acestuia domnului Negrău Cornel, în scopul construirii unui balcon aferent 
apartamentului nr.32 pe care îl deţine în proprietate la parterul blocului A.10, scara 3, din oraşul Ianca, 
str.Nicolae Oncescu nr.15; 
      3.-Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unui teren 
din domeniul public al orașului, în favoarea S.C. Electrica S.A.- S.D.E.E. Brăila pentru modificarea 
traseului unei rețele subterane de alimentare cu energie electrică în zona blocului A.10; 
      4.-Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri din domeniul privat al orașului, în cotele 
indivize aferente spațiilor comerciale situate la parterul blocului F.4 din orașul Ianca, Societății 
Cooperativa de Consum Ianca-proprietara spațiilor; 
      5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016; 
      6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca la Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România - Filiala Judeţeană Brăila, începând cu anul 2016; 

 
1/4 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA 

 

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 



  

      7.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de 
administraţie, în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei şi în comisiile de prevenire şi 
combatere a violenţei în mediul şcolar, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anii școlari din mandatul 2016-2020; 
      8.-Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Ianca în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea”  Brăila, pentru a vota 
adoptarea unor hotărâri în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Ianca; 
      9.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Ianca în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila, aprobarea Actelor Adiționale nr.4 și 5 la 
Actul Constitutiv și Statutul Asociației, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 
orașului Ianca pentru a vota și semna actele adiționale prin care se modifica actul constitutiv și statutul 
asociației, în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Ianca; 
      10.-Diverse.  
     Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de 
comisiile de specialitate  ale consiliului local, inclusiv cel de la punctul 7-sub rezerva eliminării 
propunerilor nominale făcute de primar, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea 
aprobată. 
      La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind organizarea licitației publice pentru 
închirierea unui teren din domeniul privat al orașului, în scopul înființării unui parc de dezmembrări auto 
pe str.Școlii nr.2, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. 
      La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la trecerea unui teren din domeniul 
public al orașului în domeniul privat al oraşului şi închirierea acestuia domnului Negrău Cornel, în 
scopul construirii unui balcon aferent apartamentului nr.32 pe care îl deţine în proprietate la parterul 
blocului A.10, scara 3, din oraşul Ianca, str.Nicolae Oncescu nr.15, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Dat fiind faptul că nu este prezentă doamna Dogărescu Mioara din cadrul biroului 
de urbanism, care a întocmit raportul de specialitate, o să încerc să lămuresc câteva aspecte cu domnul 
secretar: în caietul de sarcini, la pct.6.1, se arată că cel ce va închiria terenul are obligația de a construi 
ceea ce s-a solicitat și s-a aprobat în ședința consiliului local, corect fiind „și se va aproba în ședința….”. 
      Dl.Secretar: „Da, o să corectăm caietul de sarcini.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Analizăm acum o cerere depusă pe data de 23.05.2016, la care s-a anexat un 
certificat de urbanism emis pe data de 03.12.2014: ce rol are, ce rost are și de a fost emis atunci dacă 
de abia acum analizăm posibilitatea atribuirii terenului?” 
      Dl.Secretar: „Ați mai activat în comisiile de urbanism ale consiliului local și consiliului județean și 
cunoașteți faptul că certificatul de urbanism este un document de informare. Așadar, acest document ne 
arată că domnul Negrău Cornel a început demersurile pentru construirea balconului din data solicitării 
certificatului de urbanism, în care s-au trecut avizele și acordurile necesare eliberării autorizației de 
construire, inclusiv dovada deținerii terenului. Ulterior petentul a plecat în străinătate, iar acum a revenit 
și a reluat demersurile, primul pas fiind acela de a cere închirierea terenului. Deci nu este nimic anormal 
în faptul că s-a solicitat și s-a emis certificatul de urbanism fără să dețină terenul.” 
      Dl.Primar: „În completare, vă rog să observați că certificatul de urbanism nu s-a solicitat doar  pentru 
construirea balconului, ci și pentru amenajări/modificări interioare și exterioare la apartament.” 
      Dna Mirela Cazacu: „Vedeți că certificatul de urbanism s-a prelungit până la sfârșitul acestui an, deci 
este în vigoare și de aceea a fost anexat.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat de asemenea în 
unanimitate de voturi. 
      Tot cu unanimitate de voturi au fost aprobate și următoarele două proiecte de hotărâri, de la 
punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi, cu precizarea că la cel de-al patrulea proiect de hotărâre domnul 
secretar a reluat explicațiile date și la comisie în privința situației juridice a terenurilor deținute în 
folosință în toți acești ani de către cooperativele de consum. 
      La al 5-lea proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 
2016, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „O întrebare pentru doamna Turcu, în privința celor 30.000 lei: foarte bine că s-au 
recuperat, dar de ce se propune în același timp reducerea veniturilor din impozite cu aceeași sumă?” 

 
2/4 



  

      Dna Georgiana Turcu: „Nu am vrut să mai mărim veniturile totale ale bugetului local, ca să le 
menținem la nivelul aprobat la începutul anului.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Eu am înțeles intenția, dar asta înseamnă că ne propunem să încasăm mai puține 
impozite și taxe în acest an? De ce nu am redus veniturile din alte capitole?” 
      Dna Georgiana Turcu: „Oricum ceea ce s-a aprobat la începutul anului au fost estimări, iar gradul de 
colectare a veniturilor va fi mai scăzut dacă am fi mărit veniturile planificate, pentru că nu știm cât vom 
încasa. Dacă vom încasa mai mult decât am estimat, putem propune o rectificare a bugetului.” 
      Dl.Gicu Mitache: „În fine, am remarcat o chestie de Gopo în raportul dumneavoastră atunci când ați 
spus că este necesară achiziția unor servicii juridice, pentru că sunt în joc interesele orașului! N-am 
nimic de obiectat că s-au acordat vouchere de vacanță, este legal, este bine că s-au dat, nu știu de ce 
curtea de conturi a spus că nu trebuia, dar cum poți să spui că se reprezintă interesele orașului când 
voucherele au fost luate de salariați!? 
      Dl.Primar: „În instanță este acționat orașul ca titular de cont și nu salariații, de aceea s-a spus că 
sunt reprezentate interesele orașului domnule consilier.” 
      Dl.Secretar: „Nu, eu am înțeles nuanța intervenției și am putea să spunem că ne aflăm totuși în fața 
unui dublu interes: al orașului în primul rând, pentru că el este pus în situația de a recupera de la 
salariați sumele acordate, dar și al salariaților pentru că ei au primit voucherele.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi 
pentru și 3 voturi abținere, nefiind solicitări de a se menționa individual modul de exprimare a votului. În 
schimb, proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei oraşului Ianca la Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România - Filiala Judeţeană Brăila, a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
      La proiectul de hotărâre de la punctul 7 de pe ordinea de zi, modificat cu propunerea comisiei de 
specialitate, au fost pregătite condițiile pentru exercitarea votului secret individual, după care s-au făcut 
propuneri pentru înscrierea pe buletinele de vot. 
      Pentru cei 3 reprezentanți în consiliul de administrație al Liceului teoretic Constantin Angelescu, 
domnul Mircea Mircescu i-a propus pe domnii Florea Lupu, Ștefan Racu și Dănuț Pisică, domnul Gicu 
Mitache l-a propus pe domnul George Sterpu, iar doamna Iuliana Doinița Bicoiu l-a propus pe domnul 
Gicu Mitache. Aici mai trebuie spus că doamna Iuliana Doinița Bicoiu i-a mai propus și pe doamna 
Mirela Cazacu și pe domnul Viorel Ciucașu, cadre didactice la acest liceu și care ar fi fost în conflict de 
interese, astfel că aceștia nu au mai fost înscriși pe buletinul de vot. 
      Pentru cei 2 reprezentanți în consiliul de administrație al Liceului tehnologic Nicolae Oncescu, 
domnul Florea Lupu le-a propus pe doamnele Mirela Cazacu și Maria Alexe, iar domnul Gicu Mitache l-
a propus pe domnul Ionel Moșescu. 
      Pentru cei 2 reprezentanți în consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Plopu, doamna Maria 
Alexe i-a propus pe domnii Radian Stănculescu și Ștefan Marcel Mitrea, iar pentru reprezentantul  în 
consiliul de administrație al Grădiniței Ianca domnul George Priceputu l-a propus pe domnul Daniel 
Ernest Chiru. 
      S-a constituit și o comisie de numărare a voturilor, în componența: Liviu Dragomir, George 
Priceputu și Viorel Ciucașu, după care s-a trecut la exercitarea votului secret, înregistrându-se 
următoarele voturi pentru:  
      -la Liceul teoretic Constantin Angelescu: Florea Lupu-14 voturi, Ștefan Racu-13 voturi, Dănuț 
Pisică-12 voturi, George Sterpu-5 voturi și Gicu Mitache-4 voturi, astfel că primii 3 vor fi reprezentanții 
consiliului local; 
      -la Liceul tehnologic Nicolae Oncescu: Mirela Cazacu-15 voturi, Maria Alexe-12 voturi și Ionel 
Moșescu-5 voturi, astfel că primii 2 vor fi reprezentanții consiliului local; 
      -la Școala gimnazială Plopu: Radian Stănculescu-15 voturi și Ștefan Marcel Mitrea -16 voturi, ambii 
devenind reprezentanții consiliului local; 
      -la Grădinița Ianca: Daniel Ernest Chiru-16 voturi, fiind la rându-i reprezentantul consiliului local. 
      Pentru reprezentanții consiliului local în comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei, 
domnul Mircea Mircescu a făcut următoarele propuneri: la Liceul teoretic Constantin Angelescu-George 
Sterpu, la Liceul tehnologic Nicolae Oncescu-Mariana Luminița Anghelache, la Școala gimnazială 
Plopu-Ionel Moșescu și la Grădinița Ianca-Gicu Mitache, care a refuzat însă. 
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      Tot pentru aceste comisii, domnul Gicu Mitache i-a mai propus pe Radian Stănculescu la Liceul 
teoretic Constantin Angelescu și pe Viorel Ciucașu la Școala gimnazială Plopu-dar care a refuzat, iar 
domnul Liviu Dragomir l-a propus pe domnul Ionel Moșescu la Grădinița Ianca. 
      S-a trecut în continuare la exercitarea votului secret, înregistrându-se următoarele voturi pentru:  
      -la Liceul teoretic Constantin Angelescu: George Sterpu-13 voturi și Radian Stănculescu-3 voturi, 
astfel că primul va fi reprezentantul consiliului local; -la Liceul tehnologic Nicolae Oncescu: Mariana 
Luminița Anghelache-16 voturi, devenind reprezentantul consiliului local; -la Școala gimnazială Plopu: 
Ionel Moșescu-16 voturi, devenind reprezentantul consiliului local; -la Grădinița Ianca: Ionel Moșescu-
16 voturi, devenind și aici reprezentantul consiliului local; 
      Pentru reprezentanții consiliului local în comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul 
şcolar, domnul Mircea Mircescu a făcut următoarele propuneri: la Liceul teoretic Constantin Angelescu-
Ștefan Marcel Mitrea, la Liceul tehnologic Nicolae Oncescu-Daniel Ernest Chiru, la Școala gimnazială 
Plopu-Maria Alexe și la Grădinița Ianca-Ștefan Racu.  
      După exercitarea votului secret, primii 3 consilieri au obținut 16 voturi pentru, iar domnul Ștefan 
Racu-15 voturi pentru, astfel că toți cei propuși vor fi reprezentanții consiliului local în aceste comisii. 
      În fine, s-a supus la vot deschis și hotărârea în ansamblu, fiind aprobată în unanimitate. 
      La ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe 
rând la vot și aprobate în unanimitate. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Special, pentru buna funcționare a consiliului local, vă propun ca toate proiectele 
de hotărâri prezentate spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate, precum și toate hotărârile 
adoptate ulterior de consiliul local, să fie vizate pentru legalitate de către consilierul juridic din cadrul 
primăriei, care este și în aparatul de lucru al consiliului local. Marți am avut la comisie o problemă de 
legalitate cu un proiect de hotărâre, unde am invitat-o pe doamna Predescu și și-a spus punctul de 
vedere verbal, dar am vrea ca pe viitor să fie dat și în scris pentru a nu se aduce la dezbateri materiale 
care nu întrunesc condițiile de legalitate.” 
      Dl.Secretar: „Nu, în privința hotărârilor, lucrurile sunt extrem de clar stabilite de legea administrației 
publice, în sensul că ele sunt contrasemnate pentru legalitate doar de către secretar. Până la 
modificarea acestei legi în anul 2006, proiectele de hotărâri erau vizate la rândul lor pentru legalitate de 
către  secretar, după modelul dispozițiilor, însă de atunci s-a scos din lege această prevedere.” 
      Dl.Primar: „Dar poate fi o problemă dacă proiectele de hotărâri vor fi avizate pentru legalitate de 
către consilierul juridic?” 
      Dl.Secretar: „Nu, dimpotrivă, ar fi o măsură suplimentară de control al legalității, ar fi un sprijin și 
pentru mine, iar avizul de legalitate poate să îmbrace două forme: fie prin semnătură directă pe proiectul 
de hotărâre, sub mențiunea <Avizat pentru legalitate>, fie indirect, prin întocmirea unui referat în care să 
se precizeze că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, sau chiar ambele dacă se 
impune precizări/explicații/comentarii suplimentare.” 
      Propunerea domnului Gicu Mitache a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate, optându-se în 
final pentru prima variantă de avizare pentru legalitate direct pe proiectul de hotărâre. 
      Dl.Viorel Ciucașu: „Două probleme: în primăvară am mai discutat aici despre posibilitatea efectuării 
unei dezinsecții în oraș împotriva țânțarilor și nu s-a făcut, iar a doua problemă pe care vă o supun 
atenției este cea a spațiilor de joacă din parc, care s-au deteriorat și pot duce la accidente nedorite.” 
      Dl.Primar: „Da, din păcate n-am reușit un tratament împotriva țânțarilor din cauza albinelor, iar în 
privința spațiilor de joacă chiar mâine voi dispune refacerea startului de nisip și astuparea gropilor.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Din ce spun specialiștii, acum nici n-ar mai fi eficient acest tratament împotriva 
țânțarilor, dacă nu s-a făcut în primăvară.” 
      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, 28 iulie 2016, 
drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           S E C R E T A R,  
 
 
Mariana Luminița ANGHELACHE                                                                     Alexandru STERIAN 
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                                                                   PROCES-VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 31 august 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă au participat în final 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, domnul consilier 
local Ionel Moșescu venind în sală în ultima parte a ședinței. 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 invitați, participă șefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au întocmit 
rapoartele de susţinere a unor proiecte 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 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 28.07.2016 a fost publicat pe pagina proprie de internet şi afişat la sediul consiliului local în termenul 
de 3 zile prevăzut de lege, fiind pus la dispoziţie consilierilor locali și la şedinţele pe comisii din data de 
29.08.2016, 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, doamna consilier local Iuliana-Doinița Bicoiu a fost aleasă preşedinte de 
şedinţă, pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei 
primarului nr.534/16-08-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.18083/16-08-2016, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, la care 
domnul primar propune retragerea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții, motivată de faptul că nu s-a primit încă avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII, Corp 1904, în vederea realizării unui 
așezământ cultural în satul Plopu”; 
      2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016; 
      3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice înființate de consiliul local, în anul 2016; 
      4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local al orașului Ianca; 
      5.-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 indicatorilor tehnico economici 
ai obiectivului „Realizarea unui așezământ cultural în satul Plopu”, au fost următoarele intervenții: 
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      Dl.Gicu Mitache: „Am o întrebare: despre ce suprafață construită vorbim?” 
      Dl.Primar: „Este aceeași suprafață a fostei școli, care până la urmă va fi demolată în totalitate, 
păstrându-se doar fundația care a fost consolidată.” 
      Dna. Mioara Dogărescu - șef serviciu urbanism: „Suprafața este de 433 mp.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Domnilor, dacă tot sunt bani, haideți să facem ceva frumos, de viitor. Credeți că 
este suficientă această suprafață? Cei care ați mai fost în La Chapelle sur Erdre, ați văzut Casa de 
cultură de acolo, multifuncțională, modernă. De ce să nu facem și noi ceva asemănător?” 
      Dl.Primar: „Nu putem să facem această comparație, pentru că La Chapelle sur Erdre are 20.000 de 
locuitori iar satul Plopu are 1.500 de locuitori. Eu am vorbit cu proiectantul și m-a asigurat că va fi ceva 
foarte frumos, că este suficientă suprafața pentru satul Plopu. V-am spus, se va ridica de la fundație și 
va fi chiar multifuncțională.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate. 
      La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la rectificarea bugetului centralizat 
al orașului Ianca pe anul 2016, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Avem mai multe solicitări din partea unităților de învățământ, unele spun clar ce 
sume trebuie să le repartizăm, altele însă sunt evazive, cum este cazul Liceului Constantin Angelescu, 
unde se spune că: „….solicităm modificarea bugetului unității pentru că salariile personalului didactic se 
vor plăti pe data de 5….! Eu atrag atenția șefului finanțelor din primărie să nu mai tolereze așa ceva și 
să se vină cu date și cifre concrete, pentru că asta înseamnă rectificarea bugetului, nu cu povești.” 
      Dl.Primar: „Totuși, avem o decizie a Administraţiei Finanţelor Publice care precizează sumele 
alocate.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Domnule primar, ați detaliat dumneavoastră în proiectul de hotărâre sumele 
exacte și ați îndreptat situația, dar eu mă refer la modul evaziv al adreselor unităților de învățământ și 
cred că s-a ajuns la acest mod de corespondență pentru că s-a tolerat așa ceva. Repet: bugetul 
înseamnă sume și cifre exacte, nu vorbe. Iată, un alt exemplu: la punctul nr.5 din raportul doamnei 
Turcu Georgiana se spune că banii încasați din taxele de ocupare temporară a locurilor din parcul 
orășenesc pe perioada organizării și desfășurării Zilelor Orașului Ianca vor fi utilizate în exclusivitate 
pentru finanțarea activităților cultural artistice și sportive dedicate acestei sărbători, dar nu se spune 
nicio sumă! Cum poți să vii cu asemenea povești, când în mod normal trebuia să estimeze o valoare, 
așa cum de altfel și bugetul în ansamblul său este tot o estimare? Să nu se creadă că sunt împotriva 
principiului, dar trebuie să știu ce sume votez.” 
      Dna. Georgiana Turcu - șef serviciu financiar contabil: „Nu am spus o sumă pentru că nu s-a pus 
problema rectificării bugetului local, ci am spus doar că banii încasați se folosesc într-un anumit scop.” 
      Dl.Primar: „Da, aveți dreptate, ținând cont de experiența anterioară vă propun să precizăm suma de 
18.000 lei. De asemenea, mai vin cu o propunere de ultimă oră, dacă sunteți de acord să redistribuim 
suma de 15.000 lei din cheltuielile de personal alocate pentru alegerile locale în capitolul 
542A50100101-autorități publice, în scopul achiziționării unui utilaj pentru întreținerea/tăierea gazonului 
la Complexul Sportiv „Ștefan Vrăbioru”, deoarece actualul tractoraș s-a defectat în așa măsură încât nu 
se mai poate folosi. L-am tot reparat mereu, dar nu se mai merită pentru că am cheltuit prea mult cu el.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Putem să votăm pe articole această hotărâre, pentru că doresc sincer ca unele 
modificări propuse să le votez favorabil?” 
      Dl.Primar: „Da și după aceea cum o să votați hotărârea în ansamblu?.” 
      Dna.Mirela Cazacu: „Noi, cei care lucrăm la unitățile de învățământ, avem voie să votăm rectificarea 
bugetului, dat fiind faptul că sunt în discuție și unitățile noastre angajatoare?” 
      Dl.Secretar: „Bineînțeles, aici nu se pune problema conflictului de interese. Într-un mandat au fost, 
cred, vreo opt consilieri locali-cadre didactice și ce-ar fi însemnat să nu aibă dreptul să voteze!” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot acest proiect de hotărâre și s-a aprobat în unanimitate, 
inclusiv cu acele două propuneri-completări de ultimă oră ale domnului primar. 
      Tot cu unanimitate de voturi, fără intervenții, a fost aprobat și următorul proiect de hotărâre de la 
punctul 3 de pe ordinea de zi, privind Planului de ocupare a funcţiilor publice, după care s-a trecut la 
dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local care a făcut obiectul ultimului 
proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, înregistrându-se următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Am mai multe propuneri și aș dori să le discutăm pe fiecare în parte.” 
      Dl.Secretar: „Haideți să le notez pe fiecare după care hotărâți cum veți proceda.” 



  

      Dl.Gicu Mitache: „La art.2 alin.(3) să se precizeze că propunerile să fie supuse la vot individual. La 
fel, la art.15 alin.(2) să se precizeze că propunerile și votarea să se facă individual. Apoi, la art.23, votul 
să fie deschis, cu excepția votului la persoane care să fie secret. În fine, la art.25 alin.(1), componența 
comisiilor speciale să reprezinte toate partidele din consiliul local. Cam astea sunt propunerile de 
modificare și completare, iar ca o întrebare pentru art.73: ce se întâmplă dacă nu primim răspuns în 30 
de zile?” 
      Dl.Primar: „Vă puteți adresa instanței de contencios administrativ.” 
      Dl.Secretar: „Sau veți propune domnului primar sancționarea celui care nu a formulat răspunsul în 
termen, asta dacă nu este dumnealui cel care trebuia să răspundă!” 
      S-a stabilit să se supună mai întâi la vot propunerile domnului Gicu Mitache, după care să se voteze 
Regulamentul în ansamblu, cu precizarea că din acest moment a participat la vot și domnul Ionel 
Moșescu. 
      Astfel, la fiecare din cele patru propuneri, cvorumul a fost același: 14 voturi abținere, iar consilierii 
locali Iuliana Doinița Bicoiu, Mariana Luminița Anghelache și Gicu Mitache nu au dorit să-și exercite 
votul, după care s-a supus la vot proiectul de hotărâre în totalitatea sa, fiind aprobat cu 13 voturi pentru 
și 1 vot abținere al domnului Viorel Ciucașu. La fel consilierii locali Iuliana Doinița Bicoiu și Mariana 
Luminița Anghelache și Gicu Mitache nu au dorit să-și exercite votul nici de această dată. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Special, pentru buna funcționare a consiliului local, vă propun ca toate proiectele 
de hotărâri prezentate spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate, precum și toate hotărârile 
adoptate ulterior de consiliul local, să fie vizate pentru legalitate de către consilierul juridic din cadrul 
primăriei, care este și în aparatul de lucru al consiliului local. Marți am avut la comisie o problemă de 
legalitate cu un proiect de hotărâre, unde am invitat-o pe doamna Predescu și și-a spus punctul de 
vedere verbal, dar am vrea ca pe viitor să fie dat și în scris pentru a nu se aduce la dezbateri materiale 
care nu întrunesc condițiile de legalitate.” 
      Dl.Secretar: „Nu, în privința hotărârilor, lucrurile sunt extrem de clar stabilite de legea administrației 
publice, în sensul că ele sunt contrasemnate pentru legalitate doar de către secretar. Până la 
modificarea acestei legi în anul 2006, proiectele de hotărâri erau vizate la rândul lor pentru legalitate de 
către  secretar, după modelul dispozițiilor, însă de atunci s-a scos din lege această prevedere.” 
      Dl.Primar: „Dar poate fi o problemă dacă proiectele de hotărâri vor fi avizate pentru legalitate de 
către consilierul juridic?” 
      Dl.Secretar: „Nu, dimpotrivă, ar fi o măsură suplimentară de control al legalității, ar fi un sprijin și 
pentru mine, iar avizul de legalitate poate să îmbrace două forme: fie prin semnătură directă pe proiectul 
de hotărâre, sub mențiunea <Avizat pentru legalitate>, fie indirect, prin întocmirea unui referat în care să 
se precizeze că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, sau chiar ambele dacă se 
impune precizări/explicații/comentarii suplimentare.” 
      Propunerea domnului Gicu Mitache a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate, optându-se în 
final pentru prima variantă de avizare pentru legalitate direct pe proiectul de hotărâre. 
      Dl.Viorel Ciucașu: „Două probleme: în primăvară am mai discutat aici despre posibilitatea efectuării 
unei dezinsecții în oraș împotriva țânțarilor și nu s-a făcut, iar a doua problemă pe care vă o supun 
atenției este cea a spațiilor de joacă din parc, care s-au deteriorat și pot duce la accidente nedorite.” 
      Dl.Primar: „Da, din păcate n-am reușit un tratament împotriva țânțarilor din cauza albinelor, iar în 
privința spațiilor de joacă chiar mâine voi dispune refacerea startului de nisip și astuparea gropilor.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Din ce spun specialiștii, acum nici n-ar mai fi eficient acest tratament împotriva 
țânțarilor, dacă nu s-a făcut în primăvară.” 
      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, 31 august 
2016, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
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       Iuliana-Doinița Bicoiu                                                                                    Alexandru STERIAN 
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                                                                   PROCES-VERBAL 
 

      Încheiat astăzi, 29 septembrie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă au participat 15 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii 
consilieri locali Ștefan Racu și George Sterpu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel 
George Chiriţă, precum și domnul secretar Alexandru Sterian, care redactează totodată şi procesul 
verbal al şedinţei. 
      Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului 
local şi publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată 
sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile. 
      În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data 
de 31.08.2016 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 
27.09.2016, 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.54/31.08.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul 
unanim al celor prezenţi, doamna consilier local Mirela Cazacu a fost aleasă preşedinte de şedinţă, 
pentru o lună, care din acest moment  a preluat conducerea şedinţei. 
      Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza Dispoziţiei 
primarului nr.576/19-09-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.19212/19-09-2016, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, la care 
domnul primar mai propune retragerea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții, deoarece nu s-a obținut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și 
înscrierea pe ordinea de zi a încă două proiecte de hotărâri care privesc modernizarea drumurilor  
județene de pe raza orașului nostru Șuțești-Ianca și Ianca-Bordei Verde, astfel că ordinea de zi finală 
supusă la vot şi aprobată în unanimitate, este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind cesiunea  contractului de concesiune nr.7552/01.11.2004 încheiat 
între Consiliul local al orașului Ianca și Cabinetul Medical Individual Dr.Bobancu Diana, către MEDFAM 
Dr.Bobancu Diana S.R.L.; 
      2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016; 
      3.-Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al orașului Ianca pentru aderarea orașului 
Făurei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Dunărea Brăila, precum și acordarea unui 
mandat special primarului, în calitate de reprezentant legal al orașului Ianca, în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dunărea  Brăila; 
      4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de 
administrație al Liceului tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, pentru anii școlari 2016-2020; 
      5.-Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.6-str.Sărățeni din Secţiunea I „Bunuri imobile” a 
Inventarului domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-Anexa nr.4, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului 
“Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca – Ianca - Viziru, asigurând 
conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău”; 
      7.-Diverse. 
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     Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil de 
comisiile de specialitate  ale consiliului local, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora, în ordinea 
aprobată. 
      La primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind cesiunea  contractului de concesiune 
nr.7552/01.11.2004 încheiat între Consiliul local al orașului Ianca și Cabinetul Medical Individual 
Dr.Bobancu Diana, către MEDFAM Dr.Bobancu Diana S.R.L., nu au fost intervenții, fiind supus la vot și 
aprobat în unanimitate.                                                           
      La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la rectificarea bugetului centralizat 
al orașului Ianca pe anul 2016, au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Aș dori să cer unele lămuriri, dar observ că nu este prezentă contabila șefă. Unde 
este?.” 
      Dl.Secretar: „Eu am convocat-o, dar nu știu de ce nu a venit, însă cred că domnul primar vă poate 
da orice relație pe linie de buget.” 
      Dl.Gicu Mitache: „Nu, eu cu doamna vroiam să discut!.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot acest proiect de hotărâre, mai întâi pe articole, alineate și 
litere, apoi în ansamblu, totul fiind aprobat cu același cvorum: 12 voturi pentru și 3 voturi abținere. 
      În schimb, următorul proiect de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi, a fost aprobat în 
unanimitate de voturi și fără intervenții. 
      Pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de 
administrație al Liceului tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca, domnul Mircea Mircescu l-a propus pe 
domnul Daniel Ernest Chiru. De asemenea, domnul Gicu Mitache  l-a mai fost propus pe domnul Viorel 
Ciucașu, care nu a dorit însă să fie nominalizat, astfel că pe buletinul de vot a fost înscris doar domnul 
Daniel Ernest Chiru. 
      Dat fiind faptul că votul va fi secret, tot domnul Mircea Mircescu a propus și s-a aprobat constituirea 
unei comisii de numărare a voturilor, în următoarea componență: Viorel Ciucașu, Liviu Dragomir și 
George Priceputu. După exercitarea votului, comisia a constatat următorul cvorum: 12 voturi pentru și 3 
voturi împotrivă, astfel că domnul Daniel Ernest Chiru va fi reprezentantul consiliului local. 
      La proiectul de hotărâre privind abrogarea poziției nr.6-str.Sărățeni din Secţiunea I „Bunuri imobile” 
a Inventarului domeniului public al orașului Ianca, atestat prin H.G.nr.363/2002-Anexa nr.4, nu au fost 
intervenții, fiind aprobat în unanimitate, ca de altfel și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport județean 
pe traseul Gulianca – Ianca - Viziru”, la acesta din urmă fiind înregistrate următoarele intervenții: 
      Dl.Ionel Moșescu: „Va mai fi lărgită str.Sărățeni?.” 
      Dl.Primar: „Nu, pentru că nu mai are unde, dar lățimea ei actuală respectă normativul unui drum 
județean. Se va reface însă fundația de la zero și vor fi modernizate zonele de acostament.” 
      Pentru că la punctul Diverse nu au mai fost intervenții, preşedintele de şedinţă a declarat închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29 septembrie 2016, drept 
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
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      Încheiat astăzi, 27 octombrie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă au participat în final 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat 
domnul Ștefan Marcel Mitrea, iar domnul Ionel Moșescu a venit pe parcursul ședinței. 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 invitați participă șefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri, 
iar în sală mai sunt prezente și persoane care doresc să asiste la lucrările ședinței 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 29.09.2016 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 
25.10.2016, 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.54/31.08.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul 
unanim al celor prezenţi, domnul consilier local Daniel Ernest Chiru 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.631/17-10-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul 
nr.20090/18-10-2016, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, la care 
nu mai sunt propuneri de modificare și completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi 
aprobată în unanimitate este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită a spațiului din 
imobilul situat în orașul Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigații „BH Ianca” și „ISG Mircea Vodă”. 
      2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016; 
      3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Ianca pentru 
perioada 2016-2026; 
      4.-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 prelungirea termenului de atribuire în 
folosință gratuită a spațiului pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „BH 
Ianca” și „ISG Mircea Vodă”, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.                                                           
      La al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la rectificarea bugetului centralizat 
al orașului Ianca pe anul 2016, dezbaterile și aprobarea au avut loc pe articole, după cum urmează: 
      La art.1, lit.a) - f) nu au fost intervenții, rectificările fiind supuse pe rând la vot și aprobate cu 12 
voturi pentru și 3 voturi abținere. 
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      Nici la art.1-lit.g) nu au fost intervenții, însă rectificarea a fost aprobată cu 13 voturi pentru și 3 voturi 
abținere, pentru că din acest moment a fost prezent în sală și domnul Ionel Moșescu. 
      La art.1-lit.h) au fost următoarele intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „Aș dori unele detalii cu privire la aceste cheltuieli de judecată.” 
      Dl.Primar: „La implementarea sistemului de supraveghere video din oraș nu am acceptat la plată o 
anumită sumă pentru că am considerat că produsele montate în sistem nu sunt cele din ofertă, dar în 
instanțele de arbitraj au avut câștig de cauză, iar această sumă reprezintă cheltuieli de judecată.” 
      După aceste intervenții s-a supus la vot rectificarea de la art.1-lit.h), fiind de asemenea aprobată cu 
13 voturi pentru și 3 voturi abținere, ca de altfel și rectificările de la art.1, lit.i) - j), precum și hotărârea în 
ansamblul ei. 
      La Strategia de dezvoltare durabilă a orașului din perioada 2016-2026 nu a fost decât intervenția 
domnului primar care a dorit să corecteze două erori, în sensul că Grădinițele au personalitate juridică și 
nu sunt subordonate Liceului teoretic Constantin Angelescu, cu s-a scris la pct.2.5, iar la pct.2.6 este 
vorba de Căminul cultural din satul Tîrlele Filiu și nu din satul Plopu, după care s-a supus la vot și s-a 
aprobat la fel cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere. 
      S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost au fost următoarele 
intervenții: 
      Dl.Gicu Mitache: „O rugăminte, dar și o întrebare pentru domnul primar: credeți că putem demara 
formalitățile pentru a prelua în administrare porțiunea din oraș a DN 2B? Știu că este greu, pentru că 
știu cu ce oameni și mentalități imposibile sunt la CNADR, însă până la urmă hotărârea o ia Guvernul. 
Cred că înțelegeți de ce fac această propunere, repet, este greu dar nu imposibil. O altă problemă pe 
care vă o supun atenției este cea a necesității amplasării unor WC-uri publice în parcul orășenesc. Știți 
că uneori este arhiplin acest parc și nu este normal să nu ai asemenea grupuri sanitare!” 
      Dl.Primar: „Nici eu nu spun că este imposibil să preluăm acest drum, dar nu mă gândesc decât la 
faptul că acesta se află într-o stare jalnică și ne va costa scump reabilitarea și întreținerea lui. Știu, aveți 
perfectă dreptate când spuneți că este dezastru această companie a statului, pentru că doi ani ne-a 
trebuit să-i convingem să ne avizeze acest semafor din centru. Nu știu, nu m-am gândit până acum la 
această posibilitate, dar voi începe niște discuții să văd care vor fi demersurile și consecințele. 
      În privința parcului să știți că nu agreez ideea toaletelor ecologice pentru că devin inutilizabile într-un 
timp foarte scurt. Nu știu, vom studia și să văd ce soluție vom găsi pentru că și la un WC stabil va fi o 
problemă cu apa pe timp de iarnă că va îngheța, iar un sistem de încălzire nu se merită.” 
      Acestea au fost intervențiile la punctul Diverse, după care preşedintele a declarat închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 27 octombrie 2016, drept pentru care s-a 
întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 S E C R E T A R,  
 

                                                                                                                            
         Daniel Ernest CHIRU                                                                                     Alexandru STERIAN 
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PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 24 noiembrie 2016, 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 Mircea

Mircescu. 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 invitați participă șefii serviciilor care au întocmit rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri, iar
în sală mai sunt prezente și persoane care doresc să asiste la lucrările ședinței consiliului local.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului local şi
publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii,
opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.

În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de
27.10.2016 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
22.11.2016, 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.54/31.08.2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, cu votul unanim al celor
prezenţi, domnul consilier local Viorel Ciucașu 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.710/14-11-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.
20854/14-11-2016, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, la care nu
mai sunt propuneri de modificare și completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în
unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind acordul consiliului local pentru rectificarea Cărții Funciare nr.74662, cu
Număr Cadastral 1332, având ca obiect terenul situat în intravilanul orașului Ianca, str.Calea Brăilei,
cvartal  6, parcela 633, lot-2.

2.-Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului din imobilul situat în orașul
Ianca, str.Gării nr.7, pentru sediul comun al Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „B.H. Ianca” și
„I.S.G. Mircea Vodă”.

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei cu numărul maxim de posturi şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordine înfiinţate de consiliul
local, pentru anul 2016;

4.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016;
5.-Proiect de hotărâre privind avizarea modificării și a formei actualizate a Regulamentului serviciului

de alimentare cu apă și de canalizare;
6.-Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul

2016 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de

investiții „Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”, în
vederea finanțării acestuia în cadrul P.N.D.L. aprobat prin O.U.G.nr.28/2013;

8.-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.
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La primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind acordul consiliului local pentru
rectificarea Cărții Funciare nr.74662, atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru sediul comun al
O.U.A.I. „B.H. Ianca” și „I.S.G. Mircea Vodă”, respectiv aprobarea organigramei şi a statului de funcţii nu au
fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate, primele două în unanimitate, iar al treilea cu 13
voturi pentru și 3 voturi abținere.

La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la rectificarea bugetului local, înainte
de a se supune la vot, au fot următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „O întrebare pentru doamna contabil șef: ce modificări au intervenit în structura de
personal care să conducă la redistribuirea acelei sume pentru salariu, de la cultură la bibliotecă?.”

Dna.Georgiana Turcu: „Nu au fost modificări de structură, ci a crescut salariul bibliotecarei.”
Dl.Primar: „Față de rectificările propuse în proiectul de hotărâre și avizate de comisia de specialitate, au

mai apărut trei urgențe care necesită alocarea unor fonduri și pe care vă rog să le aprobați astăzi. Este
vorba de alocarea unei sume de 6 mii lei pentru achiziția unei centrale termice la biblioteca Școlii Plopu, a
unei sume de 500 lei pentru cheltuieli de personal la biblioteca orășenească și a unei sume de 5 mii lei
pentru finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de apă pe străzile Rozelor și Zorilor din orașul Ianca.”

După aceste intervenții, dezbaterile și aprobarea au avut loc pe articole. Astfel, rectificările propuse la
art.1 lit.a) și b) au fost aprobate cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere, cele propuse în completare de
domnul primar, înscrise la art.1 lit.c), d) și e), au fost aprobate în unanimitate, iar hotărârea în ansamblu a
fost aprobată cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere.

Tot cu 13 voturi pentru și 3 voturi abținere, fără intervenții, a fost aprobat și următorul proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la avizarea modificării și a formei actualizate a Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

La penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
Registrul Agricol pentru anul 2016, domnul primar a adresat rugămintea consiliului local să nu aibă în
vedere amendamentul propus de comisia de specialitate, acela de a se completa compartimentul cu 3
posturi de agenți agricoli, considerând că este suficientă completarea cu un singur post așa cum s-a
prevăzut în programul de măsuri. În aceste condiții hotărârea a fost adoptată în forma propusă cu 13 voturi
pentru și 3 voturi abținere, fără să mai fie alte dezbateri și fără să fie invitați cei doi agenți agricoli să
informeze consiliul local despre numeroasele probleme cu care se confruntă și care au condus la
rămânerea în urmă în privința înscrierii datelor în registrul agricol, practic astăzi nu a avut loc o analiză
serioasă și profundă a acestei activități.

La ultimul proiect de hotărâre, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții „Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”, au fost
următoarele intervenții:

Dl.Gicu Mitache: „Voi vota fără probleme această hotărâre, dar vreau să știu dacă și la acest proiect
stâlpii de electricitate vor fi tot pe mijlocul aleilor, așa cum a fost la precedentul proiect?!”

Dl.Primar: „Nu, pentru că acest proiect nu prevede și alei, ci doar asfaltarea străzilor care au o lungime
totală de 15 km. Am preferat un proiect mai mic care să aibă șanse mai mari de reușită, iar în aceste sate
nu este un trafic intens care să necesite și alei. La celălalt proiect, dacă tot ați amintit de el, ar fi trebuit să
mutăm gardurile în proporție de 60% ca să nu fie acei stâlpi în mijlocul aleilor. Partea bună este că acesta
a fost finalizat în procent de peste 99%, mai rămânând doar marcajele rutiere care se vor realiza și ele în
zilele următoare, dacă timpul ne va permite, inclusiv decontarea cheltuielilor s-a făcut la zi.”

După aceste intervenții s-a supus la vot și s-a aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre, astfel
că s-a ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde a fost reținută doar intervenția domnului
primar care a adresat rugămintea celor prezenți să participe la festivitățile organizate de Ziua Națională a
României, pentru care programul va fi comunicat în zilele următoare, după care preşedintele a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 24 noiembrie 2016, drept
pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 S E C R E T A R,

Viorel  CIUCAȘU Alexandru STERIAN
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      Încheiat astăzi, 22 decembrie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca. 
      La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind nemotivat domnul Radian 
Stănculescu. 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 invitată participă șefa 
serviciului financiar contabil care a întocmit rapoartele de susținere a unui proiect de hotărâre. 
      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 
24.11.2016 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 20.12.2016, 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.54/31.08.2016 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.783/12-12-2016, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr. 
21671/12-12-2016, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul consiliului local, la care nu mai 
sunt propuneri de modificare și completare, astfel că ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în 
unanimitate este următoarea:  
      1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al orașului Ianca pe anul 2016; 
      2.-Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului, în calitate de reprezentant legal al 
oraşului Ianca în Adunarea Generală a A.D.I. „Eco-Dunărea” Brăila, pentru a vota cotizația membrilor asociați; 
      3.-Diverse.                                                                            
      La cele două proiecte de hotărâri nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate, primul cu 
13 voturi pentru și 3 voturi abținere, iar al doilea în unanimitate. 
      La punctul Diverse au fost următoarele intervenții:                                                           
      Dl.Gicu Mitache: „Vreau doar să vă urez  sănătate și la mulți ani!” 
      Dl.Primar: „Da, vă mulțumim! La rândul meu vă doresc sănătate și sărbători fericite! Totodată vă 
mulțumesc pentru buna colaborare din cele 6 luni de mandat și țin să vă spun că și în anul 2017 vom putea 
avea realizări semnificative. Adică sperăm să obținem finanțare pentru asfaltarea străzilor de cele două sate, 
pentru continuarea lucrărilor la Campusul școlar și construirea Căminului cultural Plopu, asta ca obiective mai 
importante, spunându-vă că în aceste zile am finalizat lucrările și decontarea lor în totalitate la asfaltarea DC 
35 Perișoru-Tîrlele Filiu și DC 36 Perișoru-Berlești. 
      După aceste intervenții preşedintele a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al 
oraşului Ianca de astăzi, 22 decembrie 2016, 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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