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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 17 decembrie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca,
organizată și desfășurată la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali. Inițial, potrivit
Dispoziţiei primarului nr.519/07.12.2020 prin care s-a convocat consiliul local, s-a stabilit ca ședința să
se desfășoare în aplicația https://web.whatsapp.com
sub forma
de mesaje scrise, ca urmare a gradului
PRIMĂRIA ORAŞULUI
IANCA
ridicat de infectare cu virusul Sars-Cov 2 din oraș.
Dat fiind faptul că, în opinia unor consilieri locali, acest mod de desfășurare a ședinței consiliului local
nu ar fi asigurat o reală dezbatere asupra hotărârilor și materialelor înscrise pe ordinea de zi, s-au făcut
simulări în aplicația zoom meeting în scopul de a organiza și desfășura ședința în acest format, dar s-a
constatat că nici această soluție nu este accesibilă tuturor consilierilor locali, iar dezbaterile din această
aplicație nu pot fi arhivate la această dată fără echipamentele informatice necesare.
Ulterior însă, pe fondul scăderii semnificative a gradului de infectare cu virusul SARS-COV 2, de la
3,54/1.000 de locuitori, cât era la data emiterii Dispoziției nr.519/07.12.2020, la 2,46/1.000 de locuitori
potrivit Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.120/14.12.2020, prin Dispoziția
nr.524/15.12.2020 s-a stabilit ca ședința să se desfășoare la Casa de cultură cu prezența fizică a
consilierilor locali, evident la aceeași dată și la aceeași oră stabilite la convocare.
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 general Alexandru Sterian-care
redactează totodată şi procesul verbal al şedinţei.
Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectele de hotărâri, referatele de aprobare ale primarului și celelalte materiale aferente au
fost transmise din timp consilierilor locali, sub confirmare de primire atât în format fizic cât și în format
electronic (prin e-mail și în aplicația https://web.whatsapp.com), publicate pe pagina proprie de internet
la secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra cărora nu s-au înregistrat până la această dată sugestii,
opinii sau propuneri de îmbunătăţire/completare sau modificare din partea consilierilor locali şi nici nu au
fost solicitări privind organizarea vreunei dezbateri publice pe marginea acestor proiecte de hotărâri din
partea societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local din data de
12.11.2020 a fost pus la dispoziţie consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com, prin poșta
electronică, precum și la ședințele pe comisii din data de 15.12.2020 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-la
secțiunea dedicată special acestui document.
Potrivit prevederilor 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, doamna consilier local Iuliana-Doinița Bicoiu a fost aleasă
președinte de ședință pentru luna decembrie, scop în care s-a adoptat Hotărârea nr.89 în unanimitate
de voturi, iar din acest moment a preluat conducerea ședinței de astăzi.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia
primarului nr.519/07.11.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul
19977/07.12.2020, precum și sub confirmare de primire în aplicația https://web.whatsapp.com și prin
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poșta electronică, publicată pe pagina proprie de internet şi afişată la sediul consiliului local, pentru care
domnul primar a mai propus completarea cu Proiectul de hotărâre nr.97 privind neasumarea
responsabilității de către consiliul local pentru derularea Programului pentru școli al României în anii
școlari 2021-2023, astfel că ordinea de zi finală pentru celelalte proiecte de hotărâri, supusă la vot și
aprobată în unanimitate, este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre nr.90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local
aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Amplasarea unei clădiri cu destinația rampă pentru primirea și
livrarea porcilor, amplasarea unei platforme betonate pentru silozuri, amplasarea unui coridor
tehnologic, amplasarea unei împrejmuiri de biosecuritate și termoizolarea fațadelor clădirilor C1 și C4››
de către S.C.Olsuin S.R.L.Golești, în U.A.T. Oraș Ianca, Satul Perișoru-extravilan T.142, P.869/14Lot.1/1;
2.-Proiect de hotărâre nr.91 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local
aferent, pentru realizarea obiectivului ‹‹Amplasarea unei clădiri cu destinația rampă pentru primirea și
livrarea porcilor, amplasarea unei platforme betonate pentru silozuri, amplasarea unui coridor
tehnologic, amplasarea unei împrejmuiri de biosecuritate și termoizolarea fațadelor clădirilor C1 și C4››
de către S.C.Olsuin S.R.L.Golești, în U.A.T. Oraș Ianca, Satul Perișoru-T.142, P869/29+30, Lot.1 și
Lot.2/1;
3.-Proiect de hotărâre nr.92 privind actualizarea numărului și a cuantumului burselor care se acordă
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca;
4.-Proiect de hotărâre nr.93 privind rectificarea bugetului orașului Ianca pe anul în curs;
5.-Proiect de hotărâre nr.94 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Alexandru STERIAN-Secretar General
U.A.T. Oraș Ianca, pentru activitatea desfășurată în anul 2020;
6.-Proiect de hotărâre nr.95 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social, în perioada 2021-2024;
7.-Proiect de hotărâre nr.96 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al oraşului Ianca;
8.-Proiect de hotărâre nr.97 privind neasumarea responsabilității de către consiliul local a organizării
și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente
Programului pentru școli al României, în anii școlari 2021-2023;
9.-Diverse.
Cu precizarea că toate proiectele de hotărâri de mai sus au fost avizate favorabil de către comisiile
de specialitate pe data de 15 decembrie 2020, s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora în ordinea
aprobată.
La Proiectele de hotărâri nr.90 și 91 nu au fost înregistrate intervenții, fiind supuse pe rând la vot și
aprobate în unanimitate, însă la Proiectul de hotărâre nr.92 au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Ionel Manole: „Pentru că H.G.nr.1064/2020 a stabilit cuantumul minim de 100 lei la toate bursele,
pentru a face totuși diferența dintre bursele celor care au rezultate bune la învățătură și bursele sociale,
vă propun să aprobăm 200 lei pentru bursa de merit și 400 lei pentru bursa de performanță.”
Dl.Primar: „Domnule consilier, sunt și eu de acord cu propunerea dumneavoastră, dar este prematur
acum să ne gândim la majorarea burselor până nu aprobăm bugetul local pe anul următor. Acum am
propus minimul de 100 lei pentru că așa suntem obligați de acel act normativ, dar va trebui să vedem
dacă vom primi și bani de la bugetul de stat pentru finanțarea acestor burse.”
Dl.Ionel Manole: „Totuși, să nu așteptăm bugetul anului următor, pentru că H.G.nr.1064/2020
prevede că aceste burse se plătesc din bugetul local.”
Dl.Secretar: „Nu este adevărat, vă rog să citiți până la capăt textul din hotărâre pe care v-am pus-o
la dispoziție și o să constatați că se asigură și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, însă
mă tem că tot pe seama bugetului local va rămâne finanțarea lor în totalitate, așa cum s-a întâmplat în
ultimii ani. Să vă mai spun ceva: Avocatul Poporului s-a sesizat, sau a fost sesizat cu faptul că foarte
multe consilii locale nu mai acordă de mult timp burse elevilor, motivând că nu au resurse financiare, iar
în luna octombrie a acestui an am transmis o situație cu plata burselor în anii 2019 și 2020. Ulterior,
probabil după ce au obținut informațiile de la toate localitățile din țară, s-a publicat pe site-ul Avocatului
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Poporului un raport prin care s-a scos în evidență situația gravă din acest domeniu, în sensul că
majoritatea covârșitoare a consiliilor locale, în special cele comunale, nu au alocat fonduri pentru bursele
elevilor, însă orașul Ianca se află printre puținele localități din țară care a alocat fonduri pentru aceste
burse. De aceea cred că nu a fost întâmplătoare apariția acestei Hotărâri de Guvern, în ideea de a se
aloca fonduri și de la bugetul de stat. Trebuie să aveți în vedere că acest act normativ, cu minim 100 lei
pe fiecare tip de bursă, se referă doar la anul școlar 2020-2021 și nu știm dacă va rămâne în același
cuantum și în primul semestru al anului școlar 2021-2022 care se regăsește în anul financiar 2021”
Dl.Primar: „Din anul 2005 am plătit bursele an de an numai din venituri proprii și cred că așa va fi și
în continuare. Chiar dacă mărim acum cuantumul lor, ele nu pot fi plătite decât după ce vom aproba
bugetul orașului pe anul 2021, pentru că va trebui să alocăm fonduri pentru tot anul. Dacă vom primi
sume și de la bugetul de stat, atunci vom putea analiza și posibilitatea majorării burselor, așa cum ați
propus.”
Dl.Radian Stănculescu: „Dacă școala se desfășoară acum în mediul on-line, oare nu suntem în culpă
dacă noi aprobăm acum să le acordăm/plătim bursele școlare?”
Dl.Secretar: „Nu, în niciun caz. Am fi în culpă dacă nu am aproba numărul și cuantumul lor și nu am
aloca fondurile necesare finanțării. Răspunderea plății burselor este a unității școlare, care trebuie să
respecte anumite criterii generale și specifice, inclusiv prezența. Doamna consilier local Mirela Cazacu,
directorul Liceului Tehnologic «Nicolae Oncescu», poate să confirme/infirme ce am spus acum.”
Dna.Mirela Cazacu: „Așa este, nu greșim cu nimic dacă adoptăm această hotărâre, pentru că noi
suntem obligați să plătim bursele cu respectarea strictă a unor criterii extrem de clare, unul dintre ele
fiind chiar prezența care se ține și în mediul on-line.”
Pentru că s-au cristalizat două propuneri pentru cuantumul burselor, cea a domnului primar și cea a
domnului Ionel Manole, președintele de ședință a concluzionat că le va supune pe rând la vot. Așa a și
procedat, prima dată fiind supusă la vot varianta din proiectul de hotărâre, care de altfel a și fost aprobată
cu 9 voturi pentru ale consilierilor din grupul PSD și 6 voturi abținere ale consilierilor locali din grupul
PNL (a doua variantă nemaifiind supusă la vot), cu precizarea că doamna Mirela Cazacu și domnul
Viorel Ciucaşu nu au participat la vot pentru a evita un posibil conflict de interese.
La Proiectele de hotărâri nr.93 și 94 nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate, cu precizarea că domnul Viorel Ciucaşu nu a participat la vot nici la această hotărâre,
din același motiv precizat anterior.
S-a ajuns astfel la Proiectul de hotărâre nr.95, unde au fost înregistrate următoarele intervenții:
Dl.Ionel Manole: „În H.C.L.nr.49/31.07.2014 privind normele de gospodărire locală, se prevede
obligația persoanelor fizice și juridice de a curăța șanțurile și rigolele din în fața curților, iar acum vin și
întreb: de ce s-a prevăzut această obligație și la pct.5 din Planul de lucrări pentru beneficiarii de ajutor
social?”
Dl.Primar: „Beneficiarii de ajutor social au curățat și curăță șanțurile și rigolele doar în fața locuințelor
bătrânilor singuri și neajutorați sau persoanelor cu handicap, din fața locuințelor neocupate, nu și din
fața gospodăriilor celorlalți cetățeni.”
Dl.Ionel Manole: „Atunci propun ca pct.5 din Plan să aibă următorul conținut: «Salubrizarea șanțurilor
și rigolelor din fața gospodăriilor persoanelor cu handicap și ale persoanelor în vârstă și fără sprijin».”
Dl.Viceprimar: „Nu știu de ce vă deranjează forma acelui punct, pentru că oricum cei de la ajutorul
social sunt folosiți mai mult la curățatul rigolelor drumurilor comunale Ianca-Târlele Filiu și Berlescu.”
Dl.Ionel Manole: „Da, dar această activitate de care spuneți acum este prevăzută distinct la pct.4 din
Plan.”
Dl.Secretar: „Cred că domnul Manole vrea să spună că se suprapun aceste activități și să nu se
interpreteze că beneficiarii de ajutor social trebuie să salubrizeze șanțurile și rigolele din fața tuturor
gospodăriilor din U.A.T. Oraș Ianca.”
După aceste intervenții, președintele de ședință a concluzionat că și aici s-au desprins două
propuneri pentru forma punctului 5 din Plan, cea a domnului primar din proiectul de hotărâre și cea a
domnului Ionel Manole. Din nou, prima dată s-a supus la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat în
forma propusă de domnul primar, cu 10 voturi pentru ale consilierilor din grupul PSD și 7 voturi abținere
ale consilierilor locali din grupul PNL și consilierului independent, așa că a doua variantă nu a mai fost
supusă la vot.
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La Proiectele de hotărâri nr.96 și 97 nu au mai fost intervenții, fiind supuse pe rând la vot și aprobate
în unanimitate, ajungându-se astfel la ultimul punct de pe ordinea de zi, Diverse, unde au fost
următoarele intervenții:
Dl.Rădel Alexe: „Chiar dacă nu am primit tot ceea ce am solicitat în ședința anterioară, vreau totuși
să-i mulțumesc domnului secretar pentru documentele care mi-au fost puse la dispoziție, deci mă
mulțumesc și cu ceea ce am primit. În ceea ce privește rapoartele referitoare la utilajele și mijloacele de
transport din dotare, acestea nu prea sunt complete și de aceea vin cu propunerea ca în bugetul anului
următor să prevedem sumele necesare achiziționării sistemelor GPS și montarea lor pe toate utilajele și
mijloacele de transport. Pachetul este în jur de 150 euro, iar abonamentul de aproximativ 4,5-5 euro, dar
sigur se vor face economii la consumul de carburanți și se va amortiza cheltuiala.”
Dl.Radian Stănculescu: „Da, să știți că și eu am achiziționat cu 3.500 lei și am montat pe camion
GPS și sondă litrometrică, pentru monitorizarea exactă a consumului de combustibil și se merită.”
Dl.Rădel Alexe: „Revenind la fișele de post, la doamna Ungureanu Roxana nu am ce să comentez,
dar la domnul Stanciu Glicherie am câteva observații, mai ales că este și prezent în sală. La pct.3 din
fișa postului se arată că desfășoară activități de executare silită a persoanelor fizice și juridice pentru
recuperarea creanțelor bugetare. De aceea îl rog, ca până la ședința următoare, să ne prezinte lista cu
marii datornici la bugetul local, mai exact primii care formează Top10 din marii datornici în ordinea
descrescătoare.
Apoi, la pct.8 din fișa postului, se prevede că asigură încasarea impozitelor și taxelor locale în
termenele de prescripție. Tot așa, îl rog pe domnul Stanciu să ne informeze până la ședința următoare
dacă există firme sau persoane cu datorii prescrise și ce măsuri s-au luat.”
Dl.Ionel Manole: „Am și eu o rugăminte pentru domnul viceprimar: până la ședința următoare să ne
prezinte modul de întreținere a pășunilor pentru care se încasează subvenții de la APIA, graficul de
lucrări și procesele verbale de recepție a lucrărilor. De asemenea, am rugămintea să ne spuneți dacă sa încheiat oficial perioada de pășunat?”
Dl.Primar: „În primul rând trebuie să vă spun că nu mai beneficiem de subvenții APIA pentru
suprafețele de pășune, iar de când sunt primar pășunatul s-a prelungit până în luna ianuarie.”
Dl.Relu-Alin Vlad: „Doresc să ni se prezinte lista de inventar a suprafețelor de teren agricol din
proprietatea consiliului local și societățile care lucrează aceste terenuri.”
Dl.Primar: „Consiliul local nu mai deține terenuri agricole în proprietate.”
Dl.Secretar: „Consiliul local mai deține în proprietate doar pășune și pădure.”
Dl.Ionel Moșescu: „Domnule primar, vă rog să analizați posibilitatea să înregistrați ședințele
consiliului local.”
Dl.Ionel Manole: „Da, să fie transmise și în direct în mediul on-line, pe facebook, să vadă și cetățenii
cum se desfășoară aceste ședințe.”
Dl.Primar: „Dacă nu mai sunt alte intervenții, dați-mi voie domnilor consilieri să vă urez, acum la
sfârșit de an, multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, sărbători fericite și să ne vedem
cu bine anul următor!”
Aici s-au încheiat intervențiile la punctul Diverse, după care președintele de ședință a declarat închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ianca de astăzi, 17 decembrie 2020, drept pentru
care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL,

Iuliana-Doinița BICOIU

Alexandru STERIAN
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