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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 19 ianuarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului
Ianca.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie. De asemenea, participă de
drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum și domnul secretar Alexandru Sterian care
redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitați participă șefii serviciilor care au
întocmit rapoartele de susținere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor COMISIA
art.7 din LOCALĂ
Legea nr.52/2003
privind transparenţa
DE FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMAdecizională 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 22.12.2017 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 17.01.2017, la care nu au fost obiecții, fiind supus la vot și aprobat
în unanimitate.
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
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 Florea Lupu a fost ales preşedinte de şedinţă, pentru o lună, care din acest moment a preluat
conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat în baza
Dispoziţiei primarului nr.3/09-01-2017, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.10190/09-01-2017, publicată pe pagina proprie de internet și afişată la sediul
consiliului local, la care domnul primar mai propune completarea cu încă un proiect de hotărâre
referitor la aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020, astfel că ordinea de zi
finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1
ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila”;
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1
ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea structurală și funcțională a clădirii Școlii I-VIII - Corp 1904, în vederea realizării unui
așezământ cultural în satul Plopu”;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1
ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea adăugată, pentru obiectivul de investiții
„Pietruire DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu satul Batogu”;
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4.-Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția
primarului nr.2/05.01.2017 privind stabilirea deficitului în secțiunea de funcționare și acoperirea
temporară a golului de casă, în vederea plății salariilor pe luna decembrie 2016 și a unor cheltuieli
materiale;
5.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul şcolar 20172018;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 2017-2020;
7.-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 primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, cele privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizați la data de 1 ianuarie 2017 ca urmare a reducerii taxei pe valoarea
adăugată, pentru obiectivele de investiții „Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele
Filiu”, „Reabilitarea clădirii Școlii I-VIII - Corp 1904 în vederea realizării unui așezământ cultural în
satul Plopu” și „Pietruirea DC 35 pe tronsonul de la ieșirea din satul Berlești și până la hotarul cu
satul Batogu”, nu au fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La al patrulea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, cel referitor la validarea modificărilor
făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.2/05.01.2017, au fot următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „O întrebare pentru doamna contabil șef: dacă poate să ne detalieze
excedentul și de unde provine?”
Dna.Georgiana Turcu: „Nu am primit încă extrasul de cont de la Trezorerie, dar la sursa A, care
înseamnă buget local, am avut 2.030.222 lei, am cheltuit 863.850 lei și a rămas un excedent de
1.166.372 lei, iar la sursa E, autofinanțate, am avut 780.201 lei, am cheltuit 497.824 lei și a rămas
un excedent de 282.377 lei.”
Dl.Gicu Mitache: „Doamnă, revin: cât este excedentul anului 2016 și de unde provine?”
Dl.Primar: „Vă răspund eu: aproximativ 5.000.000 lei, din venituri proprii, care merge în
totalitate la fondul de dezvoltare.”
După aceste intervenții s-a supus la vot și acest proiect de hotărâre, care s-a aprobat în
unanimitate.
Înainte de a se trece la dezbaterea penultimului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul şcolar 2017-2018, domnul secretar a ținut să facă
anumite precizări.
Dl.Secretar: „Circulă pe Internet o informație conform căreia directorul adjunct al unui liceu din
Fălticeni, având și calitatea de consilier local, este cercetat de către A.N.I. pentru un posibil conflict
de interese, deoarece a votat bugetul local și implicit bugetul liceului unde își desfășoară
activitatea! Din punctul meu de vedere, dacă informația este așa cum a fost prezentată, consider
că este o interpretare excesivă, chiar abuzivă a legii, pentru că aici nu poate fi vorba de un interes
personal patrimonial al acelui director, ci acolo este un interes general. Gândiți-vă ce se poate
întâmpla dacă un consiliu local este format din cadre didactice în proporție de peste 50%: nu se
mai poate adopta bugetul învățământului din acea localitate!? Este absurd! Eu sper că instanța de
judecată nu va gândi în aceeași termeni și nu va confirma presupusul conflict de interese. În tot
cazul, am pus în discuție această situație înaintea aprobării rețelei școlare tocmai pentru a evita o
interpretare similară și la noi și de aceea îi rog pe consilierii locali care se regăsesc în această
rețea școlară să nu participe la dezbateri, dar mai ales la adoptarea hotărârii.”
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În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului de hotărâre, înregistrându-se următoarele
intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Eu am înțeles doar 50% din această rețea, iar restul de 50% nu l-am înțeles
și bănuiesc că vă dați seama din ce cauză! Dacă s-ar fi dorit sistematizarea rețelei până la capăt,
atunci ar fi trebuit ca și Școala Plopu să fie inclusă în structura celuilalt liceu, pentru că și ea se află
în aceeași situație ca Grădinița Ianca din punct de vedere al numărului de elevi. Așa, să faci
această restructurare numai ca să nu fie director doamna Spânu, nu mi se pare corect, nu este o
treabă serioasă! Rămâneau 2 centre puternice și atunci înțelegeam, dar așa…”
Dl.Primar: „În primul rând, ceea ce avem acum în discuție este doar o propunere, iar hotărârea
vă aparține. În al doilea rând, aici nu este vorba de doamna Spânu pentru că dumneaei nu a fost
numită director în urma unui concurs, ci este împuternicită în această funcție doar până la
31.08.2017. În al treilea rând, vreau să vă amintesc că am avut aceste două centre și v-ați opus
atunci când s-a pus problema destrămării lor. În al patrulea rând, vă rog să studiați legea și o să
vedeți că Școala Plopu nu este în aceeași situație cu Grădinița Ianca din punct de vedere al
numărului de copii, ceea ce înseamnă că nu ați fost informat corect! În fine, dincolo de faptul că
numărul copiilor de la Grădinița Ianca este sub numărul prevăzut de lege, un alt motiv de a trece
Grădinița Ianca în structura Liceului „Constantin Angelescu” a fost acela că doamnele Alexe și
Țenu au câte 1/2 normă la cele două unități de învățământ și dacă treceam Grădinița Ianca în
structura Liceului „Nicolae Oncescu”, atunci erau nevoite să se transfere cu jumătate de normă la
acest liceu. Oricum, în situația în care se află acum Școala Plopu, va veni și rândul ei.”
Dl.Radian Stănculescu: „Vreau să aduc și eu un argument în plus pentru menținerea Scolii
Plopu ca structură cu personalitate juridică, acela că sumele alocate învățământului din mediul
rural sunt cu mult mai mari față de cele alocate în mediul urban. Dacă am trece această unitate în
structura Liceului „Nicolae Oncescu”, atunci am avea de pierdut mulți bani și ar fi păcat. Vreau să
vă mai spun că a mai fost o tentativă de acest gen și atunci am dat în judecată Inspectoratul Școlar
și am păstrat personalitatea juridică la Școala Plopu, așa că lăsați-o așa că-i mai bine!”
Dl.Gicu Mitache: „Domnule consilier, dacă analizați calitatea învățământului prin prisma
banilor….”
După aceste intervenții s-a supus la vot organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul şcolar 2017-2018,
fiind aprobată în forma propusă cu 11 voturi pentru și 3 voturi abținere, neparticipând la vot
consilierii locali Maria Alexe, Mirela Cazacu și Viorel Ciucașu.
La ultimul proiect de hotărâre, privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în perioada 20172020, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care iarăși nu au fost
intervenții, astfel că preşedintele a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca de astăzi, 19 ianuarie 2017, 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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