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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 21 decembrie 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 Radian
Stănculescu. De asemenea, participă de drept domnul primar Fănel George Chiriţă, precum şi domnul
secretar Alexandru Sterian - care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei. Ca invitaţi participă
şefii serviciilor/compartimentelor care au întocmit rapoartele de susţinere a proiectelor de hotărâri.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicateCOMISIA
pe pagina
proprie de internet, asupra cărora nu s-au înregistrat până la
LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
această dată sugestii, opinii sau propuneri de îmbunătăţire din partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data
de 29 noiembrie 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 19.12.2017, 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, doamna consilier local MarianaLuminița Anghelache a fost aleasă
preşedinte de
şedinţă, pentru oIANCA
lună, care din acest moment a preluat
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.865/08.12.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.22104/08.12.2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, pentru care domnul primar mai propune completarea cu un proiect de hotărâre, privind stabilirea
plafoanelor creanțelor fiscale locale la care se poate renunța sau care pot fi anulate, dezbătut deja și
avizat favorabil în comisia de specialitate nr.2.
Dl.Secretar: „Tot pentru completarea ordinii de zi, mai exact a proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local, trebuie să vă informez că în cursul zilei de ieri, deci după ședințele comisiilor
de specialitate, ne-a parvenit Decizia nr.23/19.12.2017 a Administraţiei Finanţelor Publice Brăila, prin care
s-a modificat din nou repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de
personal din învățământ, iar orașului Ianca i-a fost alocată suma de 237 mii lei. De asemenea, tot în
cursul zilei de ieri ne-a mai fost alocată o sumă de 8.350 lei pentru ajutorul de încălzire a locuinței, astfel
că urgența utilizării acestor sume în acest an a impus emiterea Dispoziției nr.870/20.12.2017 pentru
modificarea bugetului local, ceea ce presupune și validarea acesteia. În fine, la punctul Diverse va trebui
analizată situația rețelei școlare pentru anul de învățământ 2018-2019, asta ca urmare a neacordării
avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila în aceeași structură ca anul acesta.”
Cu aceste propuneri, ordinea de zi finală supusă la vot şi aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului intravilan în suprafață de 2.418 mp, liber de
construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, înscris în Cartea Funciară nr.77081, în scopul
amenajării căilor de acces în zonă, a spațiilor de parcare și amplasarea de garaje auto;
2.-Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor făcute bugetului centralizat al orașului prin
Dispozițiile primarului nr.823/27.11.2017, nr.867/12.12.2017 și nr.870/20.12.2017, ca urmare alocării unor
sume suplimentare din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivel local, precum și pentru echilibrarea bugetului local;
3.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea
Consiliului local al orașului Ianca;
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4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea plafoanelor creanțelor fiscale locale la care se poate renunța
sau care pot fi anulate;
5.-Diverse, cu punct distinct analiza situației rețelei școlare pentru anul de învățământ 2018-2019.
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 de pe ordinea de zi, privind achiziționarea terenului intravilan în
suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, înscris în Cartea
Funciară nr.77081, nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. Aici domnul primar a
ținut totuși să precizeze că terenul va fi utilizat și în scopul amplasării de garaje auto, pentru a oferi și aici
o alternativă așa cum a procedat în cazul blocurilor E.1-E.4 și D.1-D.7. Totodată se vor face demersuri și
pentru cumpărarea terenului adiacent, în scopul creării unei căi de acces și din str.Morii.
La al doilea proiect de hotărâre, privind validarea modificărilor făcute bugetului centralizat al orașului
prin Dispozițiile primarului nr.823/27.11.2017, nr.867/12.12.2017 și nr.870/20.12.2017, nu au fost
intervenții, fiind de asemenea aprobat în unanimitate.
Tot în unanimitate de voturi a fost aprobat și următorul proiect de hotărâre, referitor la actualizarea
Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, reținându-se aici observațiile domnului Gicu Mitache de a
corecta anumite erori de tehnoredactare la art.6 și 13 din Regulament.
Nici la ultimul proiect de hotărâre, privind stabilirea plafoanelor creanțelor fiscale locale la care se
poate renunța sau care pot fi anulate, nu au fost intervenții, fiind de asemenea aprobat în unanimitate.
S-a ajuns astfel la punctul Diverse, unde s-a discutat pe marginea adresei nr.14946/14.12.2017 a
Inspectoratului Școlar Județean Brăila, conform căreia nu se poate emite avizul conform pentru rețeaua
școlară din anul 2018-2019, în care se menține Școala Plopu cu personalitate juridică, deși nu are
minimul de 300 preșcolari și elevi cum prevede Legea educației naționale nr.1/2011.
Atât domnul primar, cât și domnul secretar, au informat despre discuțiile purtate cu inspectorul școlar
general în scopul identificării unor soluții legale pentru menținerea actualei rețele școlare, așteptându-se
și analiza de astăzi a consiliului local, urmate și de demersuri în același scop la ministerul de resort.
Domnul primar a ținut să precizeze că nu dorește bulversarea părinților și copiilor din satul Plopu, că
de atâția ani s-a mers în această formulă și școala s-a descurcat foarte bine cu sumele alocate, iar
trecerea ei în structura unui liceu din oraș ar însemna sume mai mici pentru cheltuielile materiale.
Pe de altă parte însă, este posibil ca din noul an școlar Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”, în
subordinea căruia s-a propus trecerea Școlii din Plopu, să fie și în subordinea Ministerului Agriculturii
pentru trecerea la învățământul dual (profesional și tehnic), dar sub condiția de a nu avea învățământ
gimnazial, adică va fi necesar ca și Școala de pe str.Sărățeni să nu mai fie în structura liceului.
În final, concluzia unanimă a fost aceea de a menține încă un an actuala rețea școlară, sau să se
amâne luarea unei hotărâri până în luna iunie a anului următor.
Pe fondul urărilor specifice sfârșitului de an adresate de domnul primar celor prezenți, preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 21
decembrie 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,

Mariana-Luminița ANGHELACHE

Alexandru STERIAN
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