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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi, 29 noiembrie 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 secretar Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei, lipsind motivat
domnul primar Fănel George Chiriţă. 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 31 octombrie 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 27.11.2017, 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 Maria Alexe a
fost aleasă preşedinte de şedinţă,
pentru o lună,ORAŞULUI
care din acest moment
a preluat conducerea şedinţei.
PRIMĂRIA
IANCA
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.801/20.11.2017, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin
Convocatorul nr.21509/21-11-2017, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului
local, la care nu mai sunt propuneri pentru completarea acesteia, astfel că ordinea de zi, supusă la vot şi
aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind dezlipirea și apartamentarea imobilului situat în orașul Ianca,
str.Sărățeni nr.2 și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe termen limitat, Inspectoratului de
Poliție al Județului Brăila;
2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesionare a terenului care face obiectul
Contractului nr.14983/03.12.2007, încheiat cu OMV Petrom SA;
3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza documentației de
avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și
extindere Stadion de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila”;
4.-Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A. a
terenului în suprafață de 32.365 mp pe perioada realizării obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare
și dotare investiție pentru Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca”;
5.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul
public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice, începând cu data de 1 ianuarie
2018;
6.-Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în orașul
Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, format din teren liber de construcții în suprafață de 2.418 mp;
7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
8.-Diverse.
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.
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La primele 4 proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind dezlipirea și apartamentarea imobilului
situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2 și darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe termen
limitat, Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, prelungirea termenului de concesionare a terenului
care face obiectul Contractului nr.14983/03.12.2007, încheiat cu OMV Petrom SA, aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de
fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila” și punerea la dispoziția Companiei Naționale de
Investiții „C.N.I.”-S.A. a terenului în suprafață de 32.365 mp pe perioada realizării obiectivul de investiții
„Reabilitare, modernizare și dotare investiție pentru Stadionul ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca”, nu au fost
intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobat în unanimitate.
Nici la al 5-lea proiect de hotărâre, privind modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice, nu au fost intervenții, însă
aprobarea lui s-a făcut cu 14 voturi pentru și 3 voturi abținere al consilierilor locali Mariana-Luminița
Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.
Următorul proiect de hotărâre, referitor la exercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat
în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, format din teren liber de construcții în suprafață de 2.418 mp, a
fost aprobat în unanimitate de voturi, inclusiv delegarea prin vot secret a doamnei Mirela Cazacu și a
domnului Florea Lupu, propuși de domnul Mircea Mircescu ca reprezentanți ai consiliului local în comisia
de negociere a prețului de cumpărare a terenului.
La ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare
nr.670/10.09.2009, au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Gicu Mitache: „Am o singură rugăminte pentru Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare: pe viitor, când vor mai propune
modificarea/majorarea/ajustarea tarifelor de operare la serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare, precum și orice alte taxe sau contribuții, să prevadă în documentele justificative și vechile
tarife/taxe/prețuri/etc., astfel încât să deducem procentele de majorare/modificare/ajustare.”
Dl.Secretar: „Da, este o solicitare pertinentă, astfel că vom trimite o scrisoare în acest sens, dar nu
Operatorului, ci Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, pentru că ea este cea care
coordonează/monitorizează activitatea Companiei în numele localităților asociate.”
După aceste intervenții s-a supus la vot proiectul de hotărâre, fiind și acesta aprobat cu același
cvorum ca cel anterior: 14 voturi pentru și 3 voturi abținere al consilierilor locali Mariana-Luminița
Anghelache, Iuliana-Doinița Bicoiu și Gicu Mitache.
La punctul Diverse nu au fost solicitări de luări de cuvânt/interpelări/întrebări, astfel că preşedintele de
şedinţă a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 29
noiembrie 2017, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Maria ALEXE

S E C R E T A R,
Alexandru STERIAN
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