
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 19 decembrie 2019, 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 Fănel George Chiriţă-primarul orașului, precum şi doamna consilier
juridic Dorina Predescu-împuternicită să îndeplinească sarcinile secretarului general al
orașului în lipsa acestuia, care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, anunțul cu proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului
a fost afișat din timp la sediul consiliului local şi publicat 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.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, procesul verbal al şedinţei consiliului local din 28 noiembrie 2019 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 17.12.2019, pentru a lua la
cunoștință de conținutul acestuia, fiind acum supus la vot și aprobat în unanimitate, fără
obiecții. Urmează ca procesul verbal, astfel aprobat, să fie afișat la sediul consiliului local și
publicat pe pagina proprie de internet.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul
administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019, respectiv ale art.1 alin.(2) din Hotărârea
Consiliului Local nr.54/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al oraşului Ianca, domnul consilier local Mircea Mircescu a fost
ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, astfel că din acest moment  a preluat conducerea
şedinţei.

Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.580/09.12.2019, transmisă consilierilor locali și invitaților sub
semnătură de primire prin Convocatorul nr.20179/09.12.2019, publicată pe pagina proprie de
internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri de modificare sau
completare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:

1.-Proiect de hotărâre privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de
delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în județul Brăila
și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila;

2.-Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului Local Ianca;

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare
și funcționare ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Ianca;
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4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul de
administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-
2020;

5.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile

de specialitate, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea aprobată.
La primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, privind avizarea documentelor

necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a
căilor publice în municipiul Brăila
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila, actualizarea
tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare aflat în
gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca și cel
privind aprobarea Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Ianca, fiind supuse pe rând la vor și
aprobate în unanimitate.

La proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului consiliului local în consiliul
de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu» Ianca, pentru anul școlar 2019-
2020, au fost pregătite condițiile pentru exercitarea votului secret individual, după care s-au
făcut propuneri pentru înscrierea pe buletinul de vot.

Domnul consilier local Florea Lupu l-a propus pe domnul Ionel Moșescu, care însă a
refuzat nominalizarea, iar domnul Ionel Moșescu l-a propus pe domnul Gicu Mitache, care de
asemenea a refuzat să fie înscris pe buletinul de vot. În fine, domnul președinte de ședință a
propus-o pe doamna Mirela Cazacu, care de altfel a rămas și singura propunere.

În continuare s-a constituit și o comisie de numărare a voturilor, în următoarea
componență: Liviu Dragomir, Ionel Moșescu și Ernest-Daniel Chiru, după care s-a trecut la
exercitarea votului secret, înregistrându-se următorul rezultat: 16 voturi pentru și 1 vot
abținere.

După citirea rezultatului, s-a supus la vot proiectul de hotărâre și s-a aprobat cu 16 voturi
pentru și 1 vot abținere al doamnei Mirela Cazacu, care va fi reprezentantul Consiliului Local
Ianca în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic «Constantin Angelescu», pentru anul
școlar 2019-2020.

S-a ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, la care domnul primar a ținut
să mulțumească consilierilor locali pentru activitatea desfășurată în acest an și le-a urat
sărbători fericite și un nou an cu împliniri, după care președintele de ședință a declarat
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 19 decembrie
2019, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal  în 2 (două) exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, p. SECRETAR GENERAL,

Mircea MIRCESCU Dorina PREDESCU


