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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23 februarie 2017, 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 Ionel
Moșescu. 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.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate la sediul consiliului local şi
publicate pe pagina proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii,
opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de
19.01.2017 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
21.02.2017, 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 și 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 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.159/13-02-2017, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
nr.11278/13-02-2017, 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 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 racordarea la
rețeaua electrică a locuinței doamnei Pîndaru Mariana din satul Plopu nr.182A;
2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesiune a unui teren din domeniul public al
orașului Societății Comerciale CIPRI COM S.R.L. Ianca;
3.-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 O.U.A.I. „22 M Dedulești I.S.G.” și
„ST. M. Kogălniceanu”;
4.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul
public de salubrizare, precum și a chiriilor pentru spațiile administrate de către Direcţia Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;
5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și
materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017;
6.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linia situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2017;
7.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;
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.
La primul 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 racordarea la

rețeaua electrică a locuinței doamnei Pîndaru Mariana din satul Plopu nr.182A, nu au fost intervenții, fiind
supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al doilea proiect de hotărâre, cel referitor la prelungirea termenului de concesiune a unui teren din
domeniul public al orașului Societății Comerciale CIPRI COM S.R.L. Ianca, au fot următoarele intervenții:
Dl.Secretar: „La comisie ați ajuns la o concluzie unanimă cu privire la acea condiție?”
Dl.Florea Lupu: „Da, am convenit în unanimitate să menținem acea condiție și am făcut această
precizare în raport, cu obligația de a nu mai încheia actul adițional de prelungire a termenului de
concesiune dacă nu retrage prima construcție la nivelul blocului E2.”
Dl.Viorel Ciucașu: „Cu dumnealui ați vorbit, a venit la dumneavoastră?”
Dl.Primar: „Nu, la mine nu a venit, dar a fost la serviciul de urbanism și a spus că nu are cu cine să
discute! Eu vă rog să fiți de acord cu acea condiție și dacă nu o respectă vom face demersuri pentru
demolarea construcției.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat în unanimitate în forma
propusă.
La al treilea 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 O.U.A.I. „22 M Dedulești
I.S.G.” și „ST. M. Kogălniceanu”, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
La al patrulea proiect de hotărâre, privind modificarea tarifelor de operare, a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare, precum și a chiriilor la spațiile administrate de Direcţia Serviciilor Publice, au
fost următoarele intervenții:
Dl.Viorel Ciucașu: „Mi se par destul de mari noile tarife: care este motivația acestor creșteri?”
Dl.Primar: „Din acest an țara noastră datorează fondului de mediu penalități pentru deșeurile menajere,
penalități care au fost amânate din anul 2012. Anul trecut nu s-au mai putut amâna sau nu s-a mai dorit,
astfel că acum se datorează o suprataxă de 80 lei/tonă + TVA, iar din anul 2018 taxa va crește la 120
lei/tonă. Din acest an ar fi trebuit să funcționeze depozitul ecologic din orașul nostru, însă din cauza noii
legislații a achizițiilor publice de anul trecut nu s-a reușit selectarea operatorilor. Acum se lucrează la noile
caiete de sarcini și sunt șanse mari ca de anul viitor să intre în funcțiune acest depozit și să avem un preț
unic în tot județul, așa că tarifele de astăzi vor fi valabile pentru scurt timp.”
Dl.Viorel Ciucașu: „În alte țări se acordă stimulente pentru colectarea selectivă a deșeurilor și ar trebui
să facem și noi la fel, aici în oraș.”
Dl.Primar: „Și la noi se va face colectare selectivă cu noul operator. Pubelele au fost deja achiziționate,
sunt câte patru pentru fiecare gospodărie, având culori diferite pe tip de deșeu și urmează să fie distribuite
fiecărei gospodării.
Acestea au fost intervențiile, după care s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 12
voturi pentru și 4 voturi abținere.
La ultimele trei proiecte de hotărâri, privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare,
umane și materiale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pe linia situaţiilor de urgenţă, respectiv actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, 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 au fost următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „S-a dezafectat un teren de către OMV Petrom în satul Oprișenești, undeva în spatele
complexului de agrement, teren care ar putea fi împădurit pentru a se înființa o perdea de protecție în acea
zonă. Vă rog să vedeți care este situația juridică a acestui teren și poate reușim să-l împădurim.”
Dl.Primar: „Da, știu despre ce teren este vorba și cred că este o soluție bună împădurirea acestuia. Am
să văd ce posibilități sunt și o să încerc realizarea acestei acțiuni.”
După aceste intervenții preşedintele a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca de astăzi, 23 februarie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2
(două) exemplare.
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