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Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat doamna Maria Alexe. De
asemenea lipsește motivat domnul primar Fănel George Chiriţă, însă este prezent domnul secretar general
Alexandru Sterian-care redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Potrivit prevederilor art.7PRIMĂRIA
din Legea nr.52/2003
privind transparenţa
ORAŞULUI
IANCAdecizională în administraţia publică,
anunțul cu proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale primarului au fost afişate din timp 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.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată
prin O.U.G. nr.63/2019, procesul verbal al şedinţei consiliului local din data de 19 decembrie 2019 a fost pus la
dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 28.01.2020 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, respectiv
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, domnul consilier local Gicu Mitache a fost ales preşedinte de şedinţă în
unanimitate de voturi, pentru o lună, care din acest moment a preluat conducerea şedinţei.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.55/20.01.2020, transmisă consilierilor locali și invitaților sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.10414/
20.01.2020, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt
propuneri pentru completare sau modificare, astfel că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate
este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor
terenuri din domeniul public sau privat al orașului administrat de consiliul local;
2.-Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor făcute bugetului local prin Dispoziția primarului nr.1/
06.01.2020;
3.-Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2020-2021;
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.-Proiect de hotărâre privind propunerea pentru calificativul la evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul
2019;
6.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate, s-a
trecut în continuare la dezbaterea lor în ordinea aprobată, nu înainte ca președintele de ședință să-și exprime
regretul că astăzi nu a fost pe ordinea de zi bugetul Liceului teoretic «Constantin Angelescu», pe care oricum
nu l-ar fi supus dezbaterii, deoarece directorul nu înțelege să dea curs unor solicitări repetate cu privire la
structura organizatorică și fișele unor posturi ale acestei unități de învățământ!
S-a trecut așadar la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, privind aprobarea
documentației-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al
orașului administrat de consiliul local, la care președintele de ședință a constatat că domnul consilier local Florea
Lupu este propus în comisia de evaluare a ofertelor, astfel că s-a trecut la procedura de desemnare a acestuia
prin vot secret.
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La propunerea domnului Ștefan Marcel Mitrea și cu votul unanim al celor prezenți s-a constituit o comisie de
numărare a voturilor, pentru toate proiectele de hotărâri de astăzi care presupun exercitarea votului individual și
secret, în următoarea componență: Ionel Moșescu, George Sterpu și Iuliana-Doinița Bicoiu.
După exercitarea votului secret, comisia a constatat că domnul consilier Florea Lupu a fost votat în
unanimitate, ca de altfel și hotărârea în ansamblul ei.
La următoarele două proiecte de hotărâri, cele privind validarea modificărilor făcute bugetului local prin
Dispoziția primarului nr.1/2020, respectiv organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca pentru anul şcolar 2020-2021, nu au mai fost intervenții, fiind
supuse pe rând la vot și aprobate în unanimitate.
La propunerea domnului George Priceputu și după exercitarea votului secret, domnul consilier local Ștefan
Marcel Mitrea a fost desemnat în unanimitate reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de administrație al
Liceului teoretic «Constantin Angelescu» Ianca.
Tot cu votul secret și în unanimitate a fost propus calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale domnuIui Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca, pentru activitatea
desfășurată în anul 2019, după care s-a trecut la punctul Diverse unde domnul Pârlog Virgil, un locuitor din
orașul Ianca, str.Sărățeni nr.13, a dorit să fie audiat de Consiliul Local pe o temă referitoare la zonarea localității
pentru determinarea impozitelor și taxelor locale.
Dl.Pârlog Virgil: „Doamnelor și domnilor consilieri locali, toți avem copii și nepoți de care trebuie să avem
grijă și să-i ajutăm în viață. Așa și eu, de vreo 15 ani plătesc unei nepoate impozitul la un imobil de pe str.Gării,
dincolo de calea ferată, iar de curând am primit înștiințarea de plată cu suma de 310 lei pentru anul în curs (anul
trecut a fost 66 lei), precum și o restanță de 223 lei, deși eu am plătit an de an în luna ianuarie cu reducere de
10%. Am crezut că este o greșeală și m-am prezentat în audiență la domnul primar, care mi-a explicat că s-a
schimbat zonarea și că toate imobilele de pe str.Gării au fost incluse în zona B, inclusiv cel al nepoatei mele,
care anterior era în zona C. Bun, am înțeles (deși cei de dincolo de calea ferată sunt la o distanță mai mare și
așteaptă de foarte multe ori la barieră să treacă trenurile și pierd timp), dar cu restanțele și cu majorările cum
rămâne? Ce vină am eu că nu s-a operat la timp în calculator noua zonare și nici nu am fost înștiințat până acum
când am primit nota de plată, deși zonarea s-a făcut din luna aprilie 2018!?. L-am întrebat pe domnul Ciucă
Gheorghe de la biroul de impozite și mi-a spus că mi-a trimis plic, dar eu nu l-am primit nici acum. De aceea eu
vă depun acum o contestație la noua zonare, pentru că nu știu ce criterii au stat la baza ei (poate trebuia să se
aibă în vedere și starea materială), cu rugămintea de a o analiza și de a reveni la zonarea anterioară.”
Dl.Gicu Mitache: „Aveți perfectă dreptate cu privire restanțe și penalizări, pentru că au mai fost foarte mulți
în această situație și trebuie să le plătească cei vinovați. În privința zonării însă lucrurile sunt un pic delicate,
pentru că întotdeauna trebuie să fie o linie de demarcație care separă zonele și vecinii vor fi mereu nemulțumiți!”
Dl.Secretar: „Eu pot să-i spun domnului Pârlog Virgil un singur lucru: starea materială și faptul că se așteaptă
la barieră nu reprezintă criterii de zonare! Primul și cel mai important criteriu este cel al distanței față de centrul
administrativ al localității, după care existența utilităților, ș.a.m.d. Cum spunea și domnul președinte de ședință,
mereu au fost nemulțumiri față de zona de demarcație pe străzi și de aceea la zonarea din 2018 am inclus la
aceeași zonă unele străzi mai scurte ca lungime, așa cum a fost și str.Gării. Vă rog să măsurați distanța de la
primărie la imobilul nepoatei, care într-adevăr a fost anterior în zona C, și o să vedeți că este mai mică decât
distanța de la primărie la ultimul imobil din zona B de pe str.Sărățeni sau Calea Brăilei.”
Dl.Gicu Mitache: „Da, s-a înțeles, în privința zonării lucrurile sunt clare, însă nu putem accepta penalizări și
majorări la un impozit care nu a fost calculat când trebuia și nici contribuabilii nu au fost înștiințați la timp, pentru
că ar fi putut să-l plătească în termen. Deci, înregistrați mâine sesizarea domnului Pârlog Virgil, să fie analizată
și găsită o soluție cu acele penalități, după care să-i răspundeți în termen de 30 de zile. Din partea Consiliului
Local soluția este clară: cel care se face vinovat de neoperarea la timp trebuie să plătească penalitățile.”
Aici s-au încheiat discuțiile pe această audiență, după care, nemaifiind alte intervenții, președintele de
ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de astăzi, 30 ianuarie
2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gicu MITACHE

SECRETAR GENERAL,
Alexandru STERIAN
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