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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 9 iulie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al
oraşului Ianca, organizată și desfășurată în sala Casei de cultură, cu prezența fizică a
consilierilor locali. La şedinţă
participăORAŞULUI
15 consilieri locali
din cei 17 existenţi în funcţie,
PRIMĂRIA
IANCA
lipsind motivat domnii George Sterpu și Cătălin Ungureanu. 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.
Dat fiind caracterul de urgență al ședinței, nu a mai fost aplicată procedura prevăzută
la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
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 Radian Stănculescu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o lună, care
din acest moment a preluat conducerea ședinței.
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin
Dispoziţia primarului nr.335/03.07.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de
primire prin Convocatorul nr.15020/03.07.2020, publicată pe pagina proprie de internet şi
afişată la sediul consiliului local, la care nu mai sunt propuneri pentru completare, astfel
că ordinea de zi supusă la vot și aprobată în unanimitate este următoarea:
1.-Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Ianca la Programul pentru
sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, cu proiectul «Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș
Ianca, Județ Brăila»;
Cu precizarea că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către comisiile de
specialitate nr.1 și 2, președintele de ședință a invitat consilierii locali la dezbateri. Dat
fiind faptul că nu au fost intervenții, președintele de ședință a supus la vot proiectul de
hotărâre în forma prezentată, fiind aprobat în unanimitate.
Epuizându-se astfel singurul punct de pe ordinea de zi, președintele de ședință a
declarat închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ianca de
astăzi, 9 iulie 2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două)
exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL,

Radian STĂNCULESCU

Alexandru STERIAN
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Încheiat astăzi, 23 iulie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ianca.
La şedinţă participă 14 consilieri locali din cei 17 existenţi în funcţie, lipsind motivat domnii Florea Lupu,
Mircea Mircescu și Ștefan-Marcel Mitrea. De asemenea, lipsește motivat domnul primar Fănel George Chiriţăfiind în concediu de odihnă, însă este prezent domnul secretar general Alexandru Sterian-care redactează
totodată şi procesul verbal al PRIMĂRIA
şedinţei.
ORAŞULUI IANCA
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 au fost afişate din timp la sediul
consiliului local şi publicate pe pagina proprie de internet-secțiunea Monitorul Oficial Local, asupra cărora nu sau 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, cu
modificările și completările ulterioare, procesele verbale ale şedinţelor consiliului local din data de 25 iunie 2020
și 9 iulie 2020 au fost puse la dispoziţie consilierilor locali la şedinţele pe comisii din data de 21.07.2020, precum
și în aplicația https://web.whatsapp.com, pentru a lua la cunoștință de conținutul acestora, fiind acum supuse pe
rând la vot și aprobate în unanimitate, fără obiecții. Urmează ca procesele verbale, astfel aprobate, să fie afișate
la sediul consiliului local și publicate 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 Radian Stănculescu, care a fost ales la ședința
extraordinară din data de 9 iulie 2020 preşedinte de şedinţă pentru luna iulie, a preluat din acest moment și
conducerea şedinţei de astăzi.
Înainte de începerea lucrărilor ședinței, la propunerea domnului consilier local Viorel Ciucaşu și cu acordul
tuturor, s-a ținut un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist Ștefan Vrăbioru, la împlinirea a 21 de ani
de la trecerea acestuia în neființă.
Dl.Viorel Ciucaşu: „Din păcate atât ne-a mai rămas, să ținem un moment de reculegere, deoarece nu s-au
mai alocat fonduri pentru organizarea memorialului „Ștefan Vrăbioru”, care deveniseră o tradiție locală!”
Pentru început, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi comunicat prin Dispoziţia primarului
nr.337/13.07.2020, transmisă consilierilor locali sub semnătură de primire prin Convocatorul nr.15240/13.07.
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 nr.58 privind rectificarea bugetului local pe anul în curs;
2.-Proiect de hotărâre nr.59 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei
lunare pe clădiri;
Cu precizarea că proiectele de hotărâri au fost avizate favorabil de către comisiile de specialitate nr.2 și 3,
s-a trecut în continuare la dezbaterea acestora.
La Proiectul de hotărâre nr.58 nu au fost intervenții, fiind supus la vot și aprobat în unanimitate. De altfel,
nici la Proiectul de hotărâre nr.59 nu au fost intervenții, fiind la fel aprobat în unanimitate de voturi.
Epuizându-se ordinea de zi, președintele de ședință a declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local al oraşului Ianca de astăzi, 23 iulie 2020, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2 (două)
exemplare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL

Radian STĂNCULESCU

Alexandru STERIAN

